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KRISLAI
Lapkričio Revoliucija ir 

Lietuva.
Tautų Atsiskyrimo Teise, 

—Lenino Iškeltas 
Obalsis.

Fašistai Fašistų Teisme.
Ne virš 100, bet virš 200!

Rašo R. Mizara.

Lapkričio Revoliucijos 20-me- 
tinės sukaktuvės jau tik už pus
antros savaitės.

Džiaugsis šitomis sukaktuvė
mis ne tik Sovietų Sąjungos, bet 
ir viso pasaulio darbo žmonės. 
Džiaugsis jomis visi laisvę mylį 
žmonės; pavergtosios ir mažo
sios tautos, kurių geriausia glo
bėja visuomet buvo ir yra So
vietų Sąjunga.

Lietuviai darbo žmonės taipgi 
tuo džiaugsis, nes jie žino, kad 
jeigu ne Lapkričio Revoliucija, 
tai Lietuva nebūtų buvusi ne
priklausoma.

Leninas visuomet stovėjo už 
tautų apsisprendimo teisę.

Dar išvakarėse Lapkričio Re
voliucijos, Leninas sakė:

“Vietoj žodžio apsisprendi
mas, daug kartų davusio progos 
iškraipymams, aš statau visiškai 
tikslią sąvoką: ‘teisė laisvam at
siskyrimui. ... ’ ”

“. . . Mes norime laisvo susi
vienijimo (tautų) ir todėl mes 
privalome pripažint laisvę at
siskyrimui (be atsiskyrimo lais
vės susijungimas negali būti pa
vadintu laisvu). Mes tuo labiau 
privalome pripažinti atsiskyri
mo laisvę, nes carizmas ir di
džiarusių buržuazija savo engi
mu paliko kaimyninėse tautose 
begalę neapykantos ir nepasiti
kėjimo linkui didžiarusių aps
kritai, ir šis nepasitikėjimas rei
kalinga išsklaidyti darbais, o ne 
žodžiais.”

Lenino mokymą rūpestingai 
vykdo gyveniman Visą-Sąjungi- 
nė Komunistų Partija ir Sovietų 
vyriausybė, vadovybėje d. Sta
lino. /

Todėl šiandien Sovietų Sąjun
goj tautinis klausimas yra iš
rištas taip, kad visos tautos yra 
laisvos ir visos—lygios, nepai
sant jų didumo!,

Kuriems rūpi tautų laisvė, ku
riems rūpi Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymas, tie Lapkri
čio Revoliucijos 20-metines su
kaktuves sveikins, jomis džiaug
sis, ir prisidės prie jų padarymo 
pasekmingiausiomis.

BūTrockistas Piatakovas, 
charinas ir kiti trockistai-bucha- 
riniečiai tuomet prieš Lenino 
mokslą tautų atsiskyrimo klau
simu kovojo, bet Leninas pliekė 
juos be pasigailėjimo.

Šiuo tarpu besitęsiančiam 
teisme, Milane, Italijoj, tarp
teisiamųjų komunistų ir sočia- i “įvaryt kylį” į pastarųjų li
ūstu randasi ir fašistų, jaunų niją, dasigrumt iki rytinio 
intelektualų, kurie pradėjo bruz-1 pajūrio ir tuo būdu atkirst 
dėti prieš Mussolinį.

Tai reikšmingas faktas, 
dąs, kad fašistų eilėse ne juo
kais pradeda kilti didelis bruzdė
jimas.

Profesorius Morandi, žymus 
anti-fašistas kovotojas, sakoma, 
susirgo proto liga. Susirgo, ne
pakeldamas kankinimų, kuriuos 
Mussolinio budeliai jam taikė 
laike “kvotimų.”

ro-

ADF ir CIO vienybės klausi
mu konferencijos tęsiasi. Pra
džia, tiesa, dar nieko teigiamo, 
nieko apčiuopiamo neparodė.

Bet svarbu tai, kad konferen
cija neiširo pirmoje sesijoje. 
Daugelis žmonių manė, kad kon
ferencija nesulauks nei antros 
sesijos.

Vakar šitoj vietoj buvo minė
ta, kad einamojo vajaus laiku 
įsirašė jau virš 100 lietuvių.

Tai buvo sumažinta skaitlinė. 
Einant gautais daviniais, ku
riuos Centro Biuro sekretorius 
d. Bimba aplaikė, iki šiol lietu-

Japonu Bombos Išžudė dar 
200 Nekariškią Chiną
Shanghai.—Japonijos lėk

tuvai, bombarduodami Sun- 
gkianga, už 18 mylių į pie
tų vakarus nuo Shangha- 
jaus, išžudė 200. civilių gy
ventojų ir sužeidė 400.

Japonai Suėmė Caristą Paš
to šmugelninką

Peiping, Chinija. — Ja
ponai suėmė caristą kuni
gaikštį Tomajevą, buvusį 
pašto valdininką šiaurinėj 
Chinijoj. Pasirodo, kad jis 
pats spausdino ir savo nau
dai pardavinėjo pašto ženk
lelius.

Lojalistai Nušovė 3
ItdlilOS BombmiIlkllS dideliu džiaugsmu sutinkame žinią dėlei sudarymo 

J Liaudies Fronto Lietuvoj, kas reiškia priartinimą žlugi
mo atgrisusios Smetonos budeliškos valdžios mūsų gim
tojoj šalyj. Būrelis lietuvių, skaičiuje 13 asmenų, kurie 
tuo tarpu radomes Albacete mieste, sušaukę susirinki
mą, bendrai skaitėme Liaudies Fronto priimtą programą 
ir siunčiame mūsų broliams—visiems Lietuvos darbo 
žmonėms—karštą pasveikinimą, linkėdami kuo veikiau
siai tą programą įvykdyti gyveniman. Mes, lietuviai 
savanoriai Ispanijoj, padedanti ginti šios šalies laisvę nuo 
tarptautinio fašizmo gaujų, lygiai trokštame išvysti ir 
laisvą Lietuvą.

Madrid. — Devyni fašis
tų bombiniai lėktuvai ata
kavo Barceloną ir kitus ry
tinius Ispanijos miestus. 
Lojalistų (respublikiečių) 
lakūnai šoviniais padegė 
tris Italijos didelius orlai
vius. Nuo to eksplodavo jų 
bombos, ir taip žuvo penki 
italai lakūnai. Sakoma, kad 
vienas smarkus Ispanijos 
lakūnas sunaikino visus tris 
priešų bombininkus. Tas la
kūnas yra nuskynęs jau 40 
fašistų orlaivių iš viso.

40,000 Astury Tebeka- 
riauja prieš Fašistus
Madrid. — Fašistu gene

rolas Franco negalės pa
siųst visų 110,000 Italijos 
juodmarškinių iš Asturijos 
į Aragono frontą prieš Is
panijos respublikiečius. Nes 
40,000 Asturijos milicininkų 
dar tebevedą karštą kovą 
prieš fašistus Cantabrian 
kalnuose į pietus nuo Ovie
do.
FAŠISTAI STENGIASI 
ATKIRST BARCELONA 

NUO VALENCIJOS
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—Ispanų fašis
tai su desėtkais tūkstančių 
italų ir maurų pradėjo ata
kas prieš liaudiečius rati
niame fronte, stenp-damiesi

Barceloną nuo 'Valencijos ir 
Madrido.

Fašistai šturmavo liau
dies miliciją prie Hermita ir 
San Pedro ir privertė liau
diečius pasitraukt į stipres
nes artimas pozicijas. Jie 
taipgi smarkiai atakavo 
liaudiečių linijas ties Pueb
la de Alborton ir keliose ki
tose Aragon fronto dalyse 
bet tapo atmušti atgal.

100,000 Fašistų Sutelkta 
Prieš Respublikiečius

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, spal. 26.— 
Generolas Franco sutelkė 
100,000 armiją atakuot liau
diečius Jaca srityje, šiaur- 
rytinęj Ispanijoj, idant at- 
kirst respubliką nuo Fran
cuos pasienio.

vių į Komunistų Partiją įstojo 
virš 200.

Bet mūsų pasibrėžimas buvo 
gauti 500. Jei energingiau pasi- 
darbuosim, tą skaičių lengvai 
pasieksim.

Steigiama Lietuvių “%J„T"s’saT
Liuosnorių Karinė 

Dalis Ispanijoj
Lietuviai Kariautojai už Ispanijos Laisvę Sveikina Įsikūrusį 

Lietuvoj Liaudies Frontą prieš Smetoną
Albacete, Ispanija, 1-10-37 m.

Sveiki laisviečiai!
Prašome paskelbti jūsų “Laisvėje” sekančias rezoliu

cijas, priimtas lietuvių savanorių susirinkime, sušauk
tam’rugsėjo 26 d., 1937 m., Albacete mieste, Ispanijoj.

Lietuvių Savanorių Ispanijoj sušaukto stisirinkimo Al
bacete mieste, 1937 m., rugsėjo 26 d., priimta Lietuvos 
Liaudies Frontui pasveikinti

REZOLIUCIJA

JAPONAI PRIPAŽĮSTA, JOG GRINAI ATMUŠĖ 
JUOS KELIUOSE KARO FRONTUOSE

Lietuviai Savanoriai Ispanijoj.
Albacete, 26-9-37. Susirinkimo vardu A. K.

Atskiros lietuvių dalies įsteigimo, prie Tarptautinių 
Brigadų Ispanijos Liaudies Armijoj, nutarimo

AKTAS
Lietuvių savanorių Ispanijoj sušauktam susirinkime, 

Albacete mieste, 1937 m., rugs. 26 d., iš pranešimų atskirų 
draugų paaiškėjus, kad randasi nemažas skaičius sava
norių lietuvių, išsimėčiusių po įvairias Tarptautines Bri
gadas, ir kad visi lietuviai turi didelio noro sukurti at
skirą lietuviš&ą dalį, nutaria:

1) Kreiptis į Tarptautinių Brigadų karinę ir politinę 
vyriausybę, kad būtų leista lietuviams įkurti atskirą savo 
dalį, su lietuvišku pavadinimu;

2) Prašyti mūsų karinės ir polit. vyriausybės visus lie
tuvius savanorius koncentruoti prie “Dimitroff’ batalio
no, kuriame dabar didesnis lietuvių skaičius randasi, kad 
ten susidarytų lietuviškos dalies pirmoji užuomazga;

3) Prašyti, kad prie Vyriausiojo Štabo Tarptautinių 
Brigadų būtų paskirtas darbuotis drgz P. U. kaipo lie- _ 
tuviškos dalies politinis atstovas, kuris rūpintųsi visais | paleist tuos nekaltus kali- 
lietuvių reikalais;

4) Šį lietuviškos dalies įsteigimo Aktą paskelbti visose 
šalyse lietuvių prieš-fašistų spaudoje. '

Susirinkimo sekretorius, A. K.
Susirinkimo pirmininkas, S. P.

Albacete, 1937 m. rugs. 26 d.

Shanghai, spal. 26.—Kar
žygiški chinai atmušė didįjį 
Sšturmavimą per 60 

ų, Shanghajaus fron
te. Chinai ape^nė ' visas 
svarbiąsias savo pozicijas, o 
kai kur dar atlaužė priešus 
atgal.

Per 10 savaičių, kruvi- 
niausio karo prieš Shangha- 
jų, .japonai tik kur-nekur 
“išmušė šukę” chinų linijo
se. - i

Didžiausiu pašėlimu japo
nai neatlaidžiai bombarda
vo ir atakavo geležinkelių 
Šiaurinę Stotį Shanghajuj 
ir fronto dalį nup tos sto
ties iki Kiangwano. Bet čia 
chinai atlaikė visas savo po
zicijas. Taip japonams ir 
nepavyko sudaužyti susisie
kimą chinams geležinkeliu 
tarp <• Shanghajaus ir Nan- 
kingo.

Pejping. — Vyriausio ja
ponų komandieriaus gen. 
Juichi Terauchį įgaliotinis 

pripažino, jog chinai sus
tabdė japonus trijose svar
biausiose dalyse šiaurinio 
fronto: “Per kelias dienas 
mūsų kareiviai nuolat ata
kavo chinus prie Hsinkow, 
Shansi provincijoj, bet šį 
rytą (spal. 25) chinai stai
ga kontr-atakavo mus.”

Tokio. — Siaučia baisūs 
mūšiai tarp japonų ir ehi- 
nų į pietų vakarus nuo Pei- 
pingo palei strateginę Nia- 
ngtse tarpkalnę, sako japo
nų pranešimai, kurie tvirti
na, ' kad japonai užėmę 
Hsiao-Yuan ir Ho-tao Yuan 
tarpkalnes toj šrityj.

Mussolinio Pagarba Kritu- 
siem Jo Kariam Ispanijoj

Roma. — Mussolinio pa
tvarkymu, bus spalio/29 d. 
suruoštas iškilmingas pa
minėjimas jo kareivių, žu
vusių kare prieš Ispanijos

Peiping, Chinija. — Asso
ciated Press žiniomis, chi- 
nai, atakuodami japonų ar
miją iš abiejų šonų “netikė
tais” užpuolimais iš kaimų, 
beveik visai sustabdė japo
nų žygiavimą linkon Taiyu- 
ano, Shansi provincijos sos
tinės.

Japonai sakosi prasigrū- 
mę per tarpkalnę palei Shi- 
hkiachwang-Taiyuan gele
žinkelį; bet ir jie pripažįs
ta, jog chinai užpuldinėja jų 
armiją iš abiejų pusių.

Aukšč. Teismas Atmetė 
Scottsboro Apeliaciją
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Aukščiausias Teis
mas atsisakė < pernagrinėt 
bylą Heywoodo Pattersono, 
vieno iš devynių nekaltų 
Scottboro negrų jaunuolių, 
kuris nuteistas 75 metus 
kalėti. Jis taip nusmerktas 
neva už tai, kad su kitais 
8-niais Scottsboro berniu
kais neva “užpuolęs žagint” 
dvi palaidas baltas moteriš
kes tavoriniame traukinyje.

t Pagal tą melagingą kalti; 
nimą, yra įkalinti ir keturi 
kiti seoitsboriečiai. Keturi 
gi jau paliuosuoti.

Vyriausias Teismas pir
miau dviem atvejais panai
kino mirties nuosprendžius 
tiem jaunuoliam, išneštus 
Alabamos valstijos teismų.

Tarptautinis Darbinin
kų apsigynimas ir septynios 
kitos didelės organizacijos 
tęs kovą dėlei visų scotts- 
boriečių išlaisvinimo. Be 
kitko, bus renkama milionai 
protesto-reikalavimo para
šų, idant priverst Alabamos 
gubernatorių B. Gravesą 

mus.
Naujai paskirtas Vyriau

sio Teismo Teisėjas Black, 
iš Alabamos kokiais tai po
litiniais sumetimais nedaly
vavo dabartiniame šio teis
mo sprendime.

CIO PATIEKĖ PLANĄ 
VIENYBEI SU DARBO 

FEDERACIJA
Washington, spal. 26.— 

Industrinių Unijų Organi
zavimo Komiteto (CIO) at
stovai derybose su Ameri
kos Darbo Federacijos tri
mis vice-prezidentais pasiū
lė tokį planą dėlei taikos 
tarp tų dviejų organizaciją:

Amerikos Darbo Federa
cijoj turi būt įsteigtas CIO 
skyrius (departmentas). In
dustrinių unijų nariai netu
ri būt paskirstyti tarp da
bartinių Darbo Federacijos 
unijų. CIO, industrinės 
unijos, kad ir būdamos Fe
deracijoj, turės savivaldy
bes teisę.

J. F. Dewey, darbo minis
terijos narys - taikytojas, 
taipgi darbuojasi, kad CIO 
ir Federacija sueitų į vie
nybę.

Tokio, spal. 26.—Japoni
jos valdovai norėtų boiko- 
tuot Devynių' Valstybių 
konferencija, kuri šaukia
ma Belgijoj dėlei Japonijos

Japonų Armijos pries 
Mančukuo Partizanus 

Ir Sovietų Sąjungų ------------- □ 
Nazią Blofas apie Svetimų 
Karių Skaičių Ispanijoj
Berlin. — Nazių spauda 

blofina, būk už Ispanijos 
fašistus kariauja “tik 40,- 
000” Italijos kareivių, o už 
respubliką—“100,000” tarp
tautinių liuosnorių.

4 Šalys “Nesikišimo” 
Komisijoj prieš SSRS
London, spal. 26.—Vėl su

sirinko tarptautinė “nesiki
šimo” sub-komisija, susida
ranti iš devynių šalių atsto
vų, svarstyt klausimą dėlei 
svetimų kariuomenių iš
traukimo iš Ispanijos.

Anglija ir Franci j a daro 
didelio spaudimo Sovietam., 
kad jie nusileistų. Sovietai 
jau ne kartą per savo am
basadorių Maiskį užreiškė: 
Kadangi Ispanijos fašistam 
tarnauja šešis-septynis sy
kius daugiau Italijos, Vo
kietijos ir Portugalijos ka
reivių, negu po Ispanijos 
respublikos vėliava kovoja 
tarptautinių liuosnorių, tai 
tiek pat sykių daugiau turi 
būt iš Ispanijos išsiunčiama 
fašistų talkininkų; ir kol 
nebus ištraukti visi iki vie
nam svetimi kareiviai iš Is
panijos, tol negali būt kal
bos apie karo teisių pripa
žinimą generolui Franco’ui.

Anglijos, Francijos, Vo
kietijos ir Portugalijos at
stovai stipriai remia Mus
solinio pasiūlymą, kad būtų 
po nedidelį lygų skaičių at
šaukta iš Ispanijos italų 
juodmarškinių ir tarptauti
nių liuosnorių, ir tada tu
rėtų būt pripažinta pilnos 
karo teisės Ispanijos fašis
tams, kaip ir lojalistams 
(respublikiečiams).

Jeigu Sovietai nepadarys 
nusileidimo tuom klausimu, 
tai Anglija, Franci j a, Itali
ja ir Vokietija išstosiančios 
vienu frontu prieš Sovietus, 
ir “jie liksią be politinių 
draugų,” — kaip numato 
Amerikos korespondentai 
Londone.

EXTRA!
JAPONAI ĮLAUŽĖ CHI- nyie. 
NŲ LINIJA SHANGAJUJ Ka

Shanghai, spal. 26.—Japo
nai visomis jėgomis, neap
sakomu smarkumu šturma
vo ir pralaužė chinų apsL 
gynimo liniją Shanghajuj 
dviejuose punktuose. Chinai 
pasitraukė į naujus apkasus 
už 5 mylių į šiaurius nuo 
Shanghajaus, srityje Ta- 
zango, kurį japonai užėmė.

Japonai ardo bėgius 
Shanghai-Nankingo gele
žinkelio, ir tuomi tikisi at- 
kirst chinus Chapei, Shang
hajaus dalyje.

Peiping. •— 7 japonai ka
reiviai tapo užmušti, kai jų 
traukinys susikūlė su kitu

Japonijos Generolas Šaukia 
Karan prieš Sovietus

Peiping, Chinija, spal. 26. 
—Japonija siunčia trauki
nių traukinius pilnus karei
vių su visais karo įrengi
mais į Manchukuo, slopint 
šimtą tūkstančių to krašto 
partizanų, kurie išstojo į 
griežtą kovą prieš Japoni
jos viešpatavimą Manchu- 
ke. Prieš japonus sukyla 
ištisos dalys Manchukuo ar
mijos, kurios vyriausi ko- 
mandieriai yra Japonijos 
oficieriai.

Kitas tikslas japonų ar
mijų siuntimo į Manchukuo 
tai Japonijos rengimasis ka
rui prieš Sovietų Sąjungą, 
kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas. Ja
ponija telkia ypač dideles 
armijas į šiaurinį Manchu
kuo pakraštį, kuris rube- 
žiuojasi su Sovietų Sibiru.

Tokio.—Generolas Sadao 
Araki, aukštasis patarėjas 
Japonijos valdžios, užreis- 
kė: “kadangi Chiang Kai- 
shek (Chinijos valdžios gal
va) dabar nusprendė vieny
tis su komunistais,... todėl 
veikiausia , Japonijai reikia 
tiesiog kirsti Rusijai.”

Jis apšaukė “komunizmą 
gyvulių religija” ir ragina 
Ameriką ir Angliją pagel
bėti Japonijai “atakuot šir
dį to smako,” tai yra, Sovie
tų Sąjungą.

Fašistą Bomba Sudegino 
Francijos Karo Laivuką
Paryžius. — Ispanijos fa

šistų lėktuvas su juodo kry
žiaus ženklu bombardavo, ir 
sudegino Francijos karinį 
laivuką, submarinų vaikyio- 
ją num. 91, stovėjusį F<ys 
nelis prieplaukoj, Minorca 
saloj, kurią tebevaldo Ispa
nijos lojalistai. Šis laivukas 
buvo vienas iš karinių lai
vų, kuriuos Francija pa
siuntė į Viduržemio Jūrą 
kovai prieš fašistų piratus 
submarinus.

Užpuoliko lėktuvo kry- 
žiaus ženklas buvo lygiai 
toks, kaip būrio Ispanijos 
fašistų orlaivių, kurie bom
bardavo Išpanijos miestelį 
Portbou, Francijos pasie-

arinis Francijos laivu-. 
įkas tapo sudegintas ant ry
toj aus po to, kai fašistų 
lėktuvas nuskandino preky
binį Francijos laivą “Oued 
Mella.” ' . < ; :

Hong Kong. — Japonai 
žiauriai kankina suimtus 
chinus, norėdami išgaut iš 
jų karines žinias apie Chi
nija.

ORAS
Šiandien bus dalinai ap

siniaukęs oras ir kiek šal
čiau.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
58 laipsnių. Saulėtekis 6:19;

i
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Klausimai ir Atsakymai

Cent- 
spalių

50
50 ••

Užima Didvyrio Vietą
Birželio 30 dieną, kada japo

nai — mandžurai apšaudė Am
ūro upėj Sovietų sargybos lai-

gaminimo stotis 
Chalskos grupės, 
dar kelios stotys, 

priskaitomos prie
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$4.00
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Inkvizicijos Nebesugrąžins 
Jokios Maldos

Klerikalų spauda labai pyksta, kad 
Sovietų Sąjungoje bedievių draugija 
skleidžia bedievybę, keldama aikštėn ir 
ryškindama žmonėms prietarų ir burtų 
reikšmę. Ypatingai Chicagos kunigų 
“Draugas” supykusiai rašo ir kolioja ko
munistus. Negali, girdi, būti religinės 
laisvės ten, kur bedievybei leista' taip pat 
darbuotis.

Bet tai labai keistas klerikalų suprati
mas ir aiškinimas laisvės. Jų suprati
mas apie religinę laisvę paremtas inkvi
zicija. Jie nori, kad tik kunigams, da
vatkoms ir bažnyčioms Sovietų žemėj 
būtų leista skelbti savo idėjas, o kad be
dieviams būtų burna uždaryta. To, ži
noma, jie niekados nesulauks—nesulauks 
Sovietų žemėje inkvizicijos įvedimo.

Sovietų Sąjungos konstitucijos 124 
straipsnis sako: “Kad užtikrinti pilie
čiams sąžines laisvę, bažnyčia Sovietų 
Sąjungoje atskirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios. Laisve atlikinėti re
liginius kultus ir antireliginės propagan
dos laisvė pripažįstama visiems pilie
čiams?"

Tiktai tokia laisvė ir gali būti tikra 
laisvė. Jei ji nepatenkina kunigų ir po
piežiaus, tai jau jų reikalas. Jie ir šian
dien norėtų iš naujo pavergti visą svie
tą ir visur įvesti religinę inkviziciją 
prieš laisvai manančius žmones.

Didvyrių Mirtis z
Sarašas amerikiečių, žuvusių Ispanijos 

kare prieš fašizmą, kasdien darosi ilges
nis. Žuvo jų jau ^keletas desėtkų. Pas
kutinėmis dienomis krito draugas Mil
ton Herndon, brolis atsižymėjusio jau
no komunisto draugo Angelo Herndono, 
ir Joe Dallet, Youngstown, Ohio, išti
kimas komunistų vadas.

Tai mirtis didvyrių, tikrų kovotojų. 
Jie paguldė galvas ir praliejo kraują už 
tai^ kad likusiems būtų laisviau ir leng
viau gyventi; Tokia mirtis yra aiškiau
sias pasiaukojimas didžiajam žmonijos 
išsilaisvinimo idealui.

Ispanijos Valdžia Turės Griebtis 
Aštresnių Priemonių

Dar sykį pasitvirtino tas, kas buvo se
nai jaučiama ir matoma: liaudiečių kon
troliuojamoje Ispanijos dalyje tebėra 
nesunaikinti gen. Franco agentai. Bas
kų krašte uostas Gi j on, kaip ir Santan
der ir Bilbao, buvo iš vidaus paruoštas 
atidavimui fašistų armijai. Kaip grei
tai fronte milžiniška italų armija, gen. 
Franco globoje, pradėjo laužyti liaudie
čių spėkas, mieste sukilo fašistų gaujos 
ir atidarė duris priešo spėkoms. Vadina-

Ar negalėtumėte mums paaiš
kinti, kokio amžiaus jaunuoliai 
jgjiuna pilnas pilietines teises 
Amerikoje ir Sovietų Sąjungo- 

U & Ar daromas koks nors skir
tumas tame klausime tarpe vyrų 
ir moterų? Ar Sovietų Sąjungos 
būsimuose visuotinuose rinki- 
muose ir moterys galės balsuo
ti ir kandidatuoti?

4.

M

si, nepaisant karčių lekcijų su Santan
der ir Bilbao, Gijone fašistai nebuvo lik
viduoti. Liaudiečių valdžia su jais laiku 
neapsidirbo.

Baimės yra, kad panaši padėtis tebe
viešpatauja Madride, Valencijoj, Barce- 
lonoj ir kituose miestuose. Tie nuolat 
atidenginėjami fašistų suokalbiai Mad- 

■ ride aiškiausiai parodo pavojingą padėtį. 
Tos visos ilgos teisminės ceremonijos 
prieš aiškius liaudies priešus nežada ge
ro.

Šis karas prieš fašistus gali būti lai
mėtas tiktai revoliucinėmis priemonė
mis. Bet koks liaudies priešų, gen. 
Franco šnipų ir simpatikų pasigailėji
mas tiktai padrąsina juos. Amerikos, re
voliucinis karas buvo laimėtas tiktai to
dėl, kad George Washington, Jefferson 
ir kiti vadai vedė jį revoliucinėmis prie
monėmis, tai yra, begailestingai likvida
vo savo priešus užfrontėje. Panašiai 
laimėjo Rusijos darbininkai ir valstie
čiai.

Mes tik galime linkėti ir laukti, kad 
Ispanijos liaudies valdžia pasimokins iš 
Bilbao, Santander ir Gijon įvykių ir ne
beleis istorijai bepasikartoti, nė vienam 
kitam liaudiečių teritorijos kampe.

Skandalas Kansas “Pataisos 
Namuose”

Pasipiktinimo užsitarnaująs skanda
las iškilo Kansas valstijos “Pataisos Na
muose,” kuomet ponia McCarthy pas
kelbė pasauliui, jog tos “pataisos” vir
šytos padarė bevaisėmis 62 mergaites. 
Buvę pasikėsinta dar ant 22,. bet jos iš
sigelbėjo, kai visuomenė patyrė, ko susi
laukia mergaitės, kurios patenka į tuos 
namus. Ponia McCarthy parodo, kad 
operacija daroma ne nepataisomoms kri- 
minalistėms, bet sveikoms mergaitėms 
už mažiausį prasikaltimą. Pav., bevaisė
mis padaromos tos, kurios greitai užpyk
sta ir karščiuojasi, taip sakant, turi 
“prastą teperamentą”.

Tai tau ir valdiški “pataisos namai.” 
Taip pataiso ten patekusias nelaimingas 
mergaites, jog visam gyvenimui atima 
joms teisę ir laimę būti motinomis. ,Už 
metų kitų jos bus išleistos laisvėn, pri
pažintos sveikomis, tačiau jau jos visą 
amžių nešiosis savo širdyje tą liūdną 
tikrovę, jog jos nebegali tverti šeimyniš
ko gyvenimo, kaip kitos merginos-mote- 
rys. Tokie namai yra ne pataisos, bet 
žiauriausios, nežmoniškiausios pabaudos 
kalėjimai.

A r Paliks Japonijos Plėšikams 
Laisvas Rankas?

Neužilgo Belgijoje įvyks devynių val
stybių konferencija aptarimui Japonijos 
karo Ghinijoje. Ten dalyvaus ir Jungti
nių Valstijų atstovybė, kurios pryšaky
je stovi Norman Davis, Roosevelto ke
liaujantis ambasadorius. Amerikos de
legacija jau išvyko, prižadėdama padėti 
Europai “jieškoti taikos tolimuose ry
tuose.” Bet da nespėjo delegatai susi
rinkti, o jau ateina iš Belgijos žinių, kad 
konferencija būsianti dar atidėta. Japo
nija irgi užkviesta dalyvauti, bet ji, ži
noma,. pakvietimo nepriims. -

Atrodo, jog su Japonijos karu Chini- 
joje pasikartos istorija Italijos jr Vo
kietijos karo Ispanijoje. Įsiveržėliai va
rys savo darbą pirmyn ir milionais Chi- 
nijos žmones žudys, o demokratinių ša
lių diplomatai tupčios ant vietos ir griež
tesnius žygius atidėliok .

Humanite” Redak 
toriaus Laidotuvėse

Spalių mėnesio 10 dieną Pa
ryžiuj mirė Prancūzijos Komu
nistų Partijos CK narys, vy
riausias dienraščio “Humanite” 
redaktorius Paul Vaillant-Cout- 
urier ir man teko laimė daly
vauti jo laidotuvėse. Tur būt, 
aš buvau vienintelis lietuvis toj 
milijoninėj masėj žmonių, ku
rie lydėjo nenuilstamą kovotoją, 
didelį revoliucionierių, žymų me
no ir kultūros žmogų į pasku
tinę jo kelionę.

Pirmą kart aš savo gyvenime 
pamačiau tokią begalinę jūrą 
žmonių, tokį neaprėpiamą miš
ką vėliavų ir plakatų, nesuskai
tomą daugybę vainikų. Jį lydėjo 
komunistai, įvairiausios darbi
ninkų profesinės sąjungos, gelž- 
keliečiai, buvę didžiojo karo ko
votojai, invalidai, respublikonai, 
socialdemokratai, keli prancūzų 
armijos atsargos generolai, ka
reiviai, parlamento ir senąto na
riai, pionieriai, žurnalistai, ra
šytojai, užsienio organizacijų 
atstovai ir iš Ispanijos fronto 
grįžę sužeisti tarptautinės bri- i Kadangi Feinbergas 
gados kariai. Visų tų laidotuvė
se dalyvavusių organizacijų ne- 
išskaičiuot.

Laidotuvių eisena tęsėsi ke- 
liasdešimts kilometrų. Ją stebė
jo pilni šaligatviai, pilni skers
gatviai ir kryžminės gatvės 
žmonių, ši neaprėpiama akimis 
žmonių jūra laikė pakėlusi aukš
tyn kumščius. Ji atidavė pasku
tinę pagarbą mirusiam ir svei
kino laidotuvių dalyvių vėliavas. 
Didžiojo karo dalyviai ėjo pa
puošę savo krūtines pasižymėji
mo ženklais, ordenais, medaliais, 
kryžiais. Paryžiaus miesto me
rai ėjo su savo tautinėmis juos
tomis, respublikonai su tautinė
mis Prancūzų respublikos vė
liavomis. Visoje eisenoje drauge 
su raudonomis darbininkų vė
liavomis plevesavo ir Prancūzi
jos vėliava. Idėjinį komunistą, 
buvusį narsų didžiojo karo da
lyvį, atsargos karininką, žymų 
žurnalistą rašytoją, nuostabų 
kalbėtoją, žmogų, kuriuo didžia
vosi prancūzų tauta — laidojo 
visa Prancūzija.

Ir aš žiūrėdamas į milijoni
nę masę įvairiausių žmonių, 
įvairiausių organizacijų, .maty
damas įvairiausių įsitikinimų 
žmonių pagarbą tam, kuris ko
vojo už Prancūzijos ir viso pa
saulio laimę, aš ėmiau suprast, 
ką yra laimėjęs liaudies frontas. 
Ir kai aš mačiau, kaip paskuti
nį kartą tie milijonai žmonių 
aukštyn kėlė kumštis ir kaip 
lenkė galvas Ispanijos frontų 
kovotojai, nes daigumo jų ran
kos buvo parištoj, aš nesusilai
kiau neverkęs. Iškritę mano aša
ros Paryžiaus komunarų kapinė
se tebūnie mano’ šalies gėlių 
vainiku tų, kurię kovoja prieš 
fašistinę diktatūrą, už taiką, 
laisvę, demokratiją Lietuvoj.

jo, jis buvo puikus kalbėtojas ir 
retų gabumų žurnalistas. Jis pa
rašė daug atsišaukimų, brošiū
rų, knygų, iš kurių plačiai žino
ma “Nelaimė Būti Jaunu,” 
“Dvasios -Tarnyboj,” knyga apie 
SSRS ir kitos. Tai buvo žmogus 
didelio intelekto. Jis mirė vos 45 
metus teturėdamas.

Ispanijos kovotojai neteko ak
tingo savo draugo Bilbao komi
teto pirmininko. Jis nebesuspė
jo nuvažiuoti į SSRS švęsti Spa
lių Revoliucijos 20 metų sukak
tuvių. Bet už tai, ką jis padarė, 
liaudis liks jam visada dėkinga.

Eug. Rėsa.

Kad Čaplikas ir visa fašistų 
valdžia gina išnaudotojų inte
resus, tai niekam nenaujiena. 
Naujiena tik tai, kad streikų 
sujaudintas ponas žandaras 
Čaplikas, netekęs lygsvaros, 
pats atvirai išplepėjo, užsimir
šęs, kad fašistai dedasi “ly
giais visų luomų interesų gynė
jais.” Kas dėl darbininkų su- 
kišimo į koncentracijos stovy
klą, tai ne visi ir pono Čapliko 
norai išsipildo. Per kovą pajė
gia darbininkai uždėt antsnu
kį ir žandarui Čaplikui.

“Laisvės” Vajus Ga 
vimui Naujų 

Skaitytojų

Klaipėda. Susivienijimo Va
dovybė Apgavo Tekstilės 

Darbininkus
Pabrangus pragyvenimui 

Klaipėdos tekstilės fabrikų 
darbininkai ėmė reikalaut pa
kelt darbo užmokesnį 30%. 

ir kiti 
stambūs tekstilės fabrikantai 
atsisakė šį reikalavimą paten
kinti, darbininkų tarpe kilo di
delis subruzdimas. Fašistiniai 
susivienijimo tekstilės sky
riaus valdybos nariai, bijoda
mi, kad darbininkų bruzdėji
mas neperaugtų į streiką, pa
sipiršo “sutvarkyti” darbinin
kų reikalavimą. Po ilgo vilki
nimo valdyba “sutvarkė” dar
bininkų reikalavimą taip: dar
bo užmokesnis pakeltas ne 
30%, o 15%4 įr tai .tik padie- 
niems darbininkams, kurie už
dirbo mažiau kaip po 70 et. 
per valandą. Tekstilės fabri
kantai yra labai dėkingi fašis
tinei susivienijimo vadovybei 
už tokį puikų patarnavimą, 
nes kitose pramonės, .šakose 
darbininkams pavyko išreika
lauti pakelt darbo užmokesnį

“Maisto” Pelnas
Fašistinės valdžios monopo

linė įstaiga “Maistas”, bepre- 
kiaudamas valstiečių bekonais 
ir kt? gyvuliais, 1936 metais 
turėjo 4 mil. litų pelno. Iš jų 
grynais pinigais metų gale bu
vo likę 1 mil. 700 tūkst. litų 
ir statybos išplėtimui metų bė
gyje išleista 2 mil. 300 tūkst. 
litų. Tai oficialūs daviniai, pa
gal kuriuos paprastai pelnas 
rodomas gerokai sumažintas. 
1937 metų “Maisto” pelnas 
numatomas dar didesnis, ~ nes 
jis valstiečiams už kiaules ir 
kt. gyvulius moka vos 10-15% 
brangiau, o pats už savo gami
nius inja apie 40% daugiau, 
negu 1936 m.

Stripeika, iš smulkios lietu
vių kolonijos Elizabeth, N. J., 
kaip mūras laikosi pirmoje 
vietoje kontestantų eilėje. Bet 
jo stiprus oponentas Martin, iš 
Pittsburgho jau šiandien padė
jo savo vardą į žemiau paduo
tą surašą. O Martinas yra 
stambių šuolių čampionas. Vė
lai jis ir pernai įstojo į vajų. 
TaČiaus vos nepasiekė pirmos 
vietos.

Daugelis įdomauja, kur din
go Grybas iŠ Norwood. Mat, 
jis parašė puikų straipsnį, kur 
iššaukė į kontestą visus žy
miausius vajinikus ir vėliau 
nutilo. Daugelis klausia kodėl 
drg. Grybas savo žodžių nere
mia darbais. Honoravai yra 
pasižadėję ir draugai baltimo- 

I riečiai darbuotis vajuje, bet 
kol kas tik pažadus iš jų ir te
turime.

Kontestantų surašė dovanų 
arenoje šiandien yra šie drau
gai:
A. Stripeika, Elizabeth. . .975 
Philadelphia Veik. Kom.. .507 
P. Bokas, Waterbury........ 364

L. Žemaitiene, Waterbury. 285 
A. Barčius, So. Boston. . . . 229 
A. Kavoliūnas, Montreal. .205 
S. Kuzmickas, Shenandoah 172 
G. Shimaitis, Montello. . . . 166 
A. Klimas, Hartford.........159
ALDLD 96 kp., Sudbury. .148

anv 61C1UUJ4 iVcw.i*vov> Fi^vv.o, žemiau paduotame surašė 
dažnai kepa bei verda kiauši- daugelis perilgai stovi ant vie
nius.” Kadangi kiaušiniai, pa-1 tos. Ten yra draugų, kurie tu- 
našiai kaip pienas, esą naudin-Š^ gražaus talento ir . galėtų 
gas eksportui daiktas, tad po- Į 
nas Glemža ragina šeiminin-1 
kės valgiui'pasijieškot ko nors 
kitą, o kiaušinius parduot Pie
no centrui. Iš to pakilsiąs eks
portas ir, mes priduriame, 
Pieno centro pelnas.

“Mažiau Valgykim—Dau
giau Eksportuokim”

Viename iš savo paskutinių
jų pasikalbėjimų su spaudos 
atstovais Pieno centro pirmi
ninkas Glemža tarp kitko parei
škė: “Mūsų valstietės šeiminin
kės, ypač vasaros darbymečio 
metu, dar vis perdaug suvar
toja kiaušinių. Jos, norėdamos 
ant greitųjų \paruošt^ pietus.

Fašistv Draugas—Bjaurus 
Lietuvos Priešas

pasiekti dovanų laipsnio:
K. Žukauskienė, Newark. 147 
S. Reikauskas, Hudson.. ^145 
A. Lideikienė, Great Neck 119
F. Gervickas, Athol ........
J. Matačiūnas, Patersoįn. .
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
J. J. Bakšys, Worcester. . . 
Clevelando Draugijų Kom. 
Vj Padgalskas, Mexico. . . 
J. Rudmanas, New Haven 
P. Šlekaitis,'Scranton .... 
J. Weiss, Brooklyn............
Ig. Kubiliūnas, S. Boston. .77 
S. Urbon, Salem ...............
L. Pruseika, San Francisco
S. Sharkey, Easton..........
S. Paulenka, Lowell........
J. Anvill, Montreal..........
K. Balčiūnas, Brooklyn . . . 
A. Mažalis, Brookyln ....
G. Krance & I. Katilius,

Bridge water .................
K. Tvari jonas, Rockford . 
J. Bondžinskaitė, Brooklyn
M. Bendinskas, Summerlee
J. Betroski, Herrin__ ...
J. Grumberg, Pittsburgh. . 
V. Januška, Richmond Hill 
A. Kazakevičius,

Minersville.....................
A. Masilionis, Hartford . . 
J. V. Stankevičius, Wilkes- 

Barre ...........................
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 
A. Vinckevičius, Stoughton 
S. žaltys, Rockford..........
V. Naruševičius, Kenosha 
P. žirgulis, Rochester ....
F. J. Madison, Youngston. 40 
J. Adams, Grand Rapids . .40
H. žukienė, Binghamton.. 36
J. Kairys, Brooklyn ........ 30
Ch. Žukauskas, S. Boston. 27 
C. Shaltis, Freehold........ 27
J. Mickunas, W.. Hazleton 27 
J. J. Ynamaitis, Union City.22 
J. Patrick, S. Boston .... 22 
O. Kalvaitiėnė, Maspeth.. 22 
ALDLD 20 kp. Binghamton 22 
R. J. Martin, Pittsburgh.. 21 
J. Simutis, Nashua.......... 20
J. Jukelis, Chicago!.......... 17
$. Janulis, Worcester .... 12

110
98
97
97
94
94
91
89
84

77
66
66
65
60
60
60

Pavasarį Lietuvos fašistai veų, įen ]3UV0 užmuštas jū- 
buvo parsikvietę į svečius is 
Italijos gerą savo draugą, ži
nomą italų fašistų žurnalistą 
Sandrą Voltą. Šis Lietuvos fa
šistų nuoširdus svečias sugrį
žęs Italijon parašė į laikraš
čius straipsnį, kuriame Lietu
vą išvadina azijatišku kraštu 
ir Lietuvos liaudį barbariška 
tauta, sulygindamas ją su Abi
sinija. Pagal šitų fašistų išpe
rą Lietuva ir nesanti nieko ki
to verta, kaip tik Abisinijos li
kimo, ir toliau ragino jis Vo
kietiją nedelsiant užgrobt Lie
tuvą. Charakteringa tai, kad 
ši nuomonė apie Lietuvą yra 
bendra italų ir vokiečių fašistų 
nuomonė. Nežiūrint to, grobi
kiški italų ir vokiečių fašistai 
yra geriausi lietuviškų fašistų 
bičiuliai. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Lozoraitis dargi iš sei
mo tribūnos drįso pareikšti, 
kad Italija yra draugiška Lie
tuvai valstybė. Taip, draugiš
ka, tik ne Lietuvai, o Lietuvos 
pardavikams—fašistams.

Saldutiškio ir Joniškio 
Miškai—Estijai

Fašistinė valdžia, lyg jaus
dama sau prisiartinant galą, 
ėmėsi vadovautis-garsiu istori
niu posakiu: “man užteks, o 
po manęs, tebūna ir tvanas.” 
Ji nebesitenkina miškų kirti
mu žiemą, o pradėjo juos nai
kinti įr vasarą. Štai visą šią 
vasarą kertami Saldutiškio ir 
Joniškio miškai, Utenos aps. 
Šie miškai parduoti už 4 mil. 
litų Estijai, o valstiečiai ne
gauna miško ne tik kurui, bet 
dargi trobų remontui.

žandaras Čaplikas be 
Kaukės

Liepos 29 d. per pasikalbė
jimą su spaudos atstovais žan
daras Čaplikas, grąsindamas 
streikuojantiems ž e m a i č i ų 
plento darbininkams, pirmą 
kartą atvirai pareiškė, kad jis 
gina ne darbininkų, o samdy
tojų interesus. Streikuojančius 
gi darbininkus jis visus sūki- 
šiąs į koncentracijoj stovyklą.

reivis Andrius Kostenko. Da
bar Kryme kolchozas “Krasna- 
ja Zaria” nutarė, kad į jo vie
tą pasiųsti savo naujoką Alek
sejų Pšeničną. Tolimų Rytų 
raudoni komandieriai priėmė 
draugą ir paskyrė į žuvusio 
vietą, išpildant kolchozninkų 
pageidavimą.

Nauja Elektros Stotis
Gruzijoj paleista darban nau

ja elektros 
Adžaris — 
Būdavo j ama 
kurios busN *
tos grupės. Stotys yra 7500 ki- 

I lovatų jėgos.

Raudonosios Armijos 
Artistai

Raudonosios Armijos 
ralinis Teatras viduj 
mėnesio išvyko į Tolimus Ry
tus. Jis laike viso rudens sezo
no vaidins Tolimų Rytų Raudo
najai Armijai. Tarpe vaidinimų 
bus ir spektaklis “Devyniolika”, 
kuris pagamintas pagal Tolimų 
Rytų įvykius.

Nauji Gyvennamiai
Rostove—ant — Dono baigta 

budavoti keturių aukštų keli na
mai. Kiekvienas iš jų yra nuo 
50 iki 60 apartmentų.

' Archangelske baigiama buda
voti 20 naujų gyvennamių, ku
rie su 2 0 -t ies metų revoliu
cijos minėjimu bus baigti. Nau
juose namuose apsigyvens ply
tų, medžio išdirbystės darbinin
kai ir prekybos laivyno jūrei
viai ąrba jų šeimynos.

Raudonosios Armijos 
Namas ' ' ■ '

Sovietų Sąjungoj Raudonoji 
Armija ir Raudonasis Laivy
nas turi specialius namus kiek- turi net po kelis tokius namus, 
viename mįeste. Atvykus rau- Kijeve atidaromas naujas Rau- .. 
donarmiečiui į kitą miestą už- donosios Armijos namas, kuris 
tenka nueiti į tokį namą ir jis minėjimui 20-ties metų revoliu- 
ten gauna maistą, kambarį/vi-1 ei jos sukaktį turės ir parodą.
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Vadinasi, Sovietų moterys ir 
dalyvaus rinkimuose ir turės' 
teisę kandidatuoti ir būti iš
rinktomis.

Nedaroma joks skirtumas 
tarpe vyrų ir moterų.

Taip, Sovietų Sąjungoje mo
terys lygiateisės pilietės visais 
klausimais ir visais reikalais. 
Sovietų Konstituci jos 122 
straipsnis aiškiai pasako:

“Moteriai Sovietų Sąjungoje 
suteikiamos lygios teises su vy
rais visose ūkio, valstybės, kul
tūros ir visuomeniniai politinio 
gyvenimo srityse.

d'

• “Galimybę įvykdyti šias tei
ses moterims užtikrina suteiki
mas moteriai lygios su vyru tei
sės gauti darbą, darbo užmokes
tį, socialinį draudimą ir mokslą, 
valstybinė motinos ir vaiko inte
resą apsauga, suteikimas nėščiai 
moteriai atostogų mokant algą, 
platus gimdymo namų, vaikų 
lopšelių ir sodelių tinklas.”

D. M. šolomskas 
P. .Buknys .... 
P. Baranauskas 
G. Kuraitis ....
J. Valatka ....

120
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48
44 
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Haiti Pasienyj Užmušta 
300 Asmenų

Port-au-Prince, < Haiti, 
spal. 25.—Daugiau kaip 300 
žmonių užmušta susikirti
muose tarp haitiečių darbi
ninkų, norinčių pereit per 
sieną uždarbiaut į San Do
mingo respublikėlę, ir tū
lų San Domingo elementų, 
kurie su ginklais pastojo 
kelią haitiečiams.

įsteigė 
fronto

Draugas V a i t lant-Couturier 
gimė 1892 metais Paryžiuje. Jo 
tėvai buvo meniiįinkai. Jis pats 
studijavo teisę iį’ tapo advoka
tu.-Kilus didžiajam karui 1914 
metais jį paėmė, į kariuomenę. 
Kare jis pasižymėjo, buvo ap
dovanotas ir pakeltas leitenan
tu. 1917 metais dftr tebebūdamas 
kare jis įstojo į i socialistų par
tiją ir atstovavo jos kairįjį 
sparną.

Karui pasibaigus jis 
respublikonišką buvusių
kovotojų sąjungą,.kurios pirmi
ninku buvo išrinktas. Rusų re
voliucija jam parodė kelią ir jis 
aktingai dalyvavo III-jo Inter
nacionalo steigime. Drauge ’ su 
Barbiusu, Kašenu i? kitais jis 
išstodavo prieš reformizmą, 
griežtai pasisakydamas už leni- 
nistinį komūnizriią. Prancūzijoj 
jis du kartu buvo išrinktas bur
mistru. 1934 metais partija pa
vedė jam redaguoti vyriausią 
savo organą “Humanite.” 
" Prancūzijos liaudis jį mylė-

i
Metalas tungsten, naudo

jamas elektrinėse lempose, 
Amerikoj per metus lėšuoja 
$2,000,000, bet jis duoda 
$348,000,000 vertės daugiau 
šviesos.

są patarnavimą. Didmiesčiai

T

Tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos yra gana di
delis skirtumas. Jungtinėse Val
stijose žmogus įgauna visas pi
lietines teises tiktai sulaukęs 21 
metų amžiaus, o Sovietų Sąjun
goje 18 metų. Trys metąi reiškia 
labai daug.

Albany, N. Y.—iPer pir
mus' septynis mėnesius šie
met New Yorko valstijoj 
žuvo .1,863 asmenys auto
mobilių nelaimėse.
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Puslapis Trečias

Darbininke ir Seimininke
KNYGININKE!

7-7-37.i

A. P. L A. REIKALAI
AP LA

org.

$612.00Viso

greitai pa-

A. Bie-nė.

Minersville, Pa

$3,695.48
2,328.42

be atydžio
moterį su

Viso
Bal. iš

“VIRĖJA”

Visas APLA turtas 
su spalio 1, 1937

$1,367.06

30.00
10.00
41.65
25.00

ma- 
gat-

Viso 
Inventorius

kp. J. Alšauskas 
kp. G. Matulis 
kp. W. Skodis 
kp. V. Merteckis 
P. Kubilskienė 
kp. V. Belskis 
kp. St. Matonis 
kp. J. Siniauskas 
kp. M. Yanulevičia 
V. Petroniutė

25 kp. J. Delinikaitis, 
Sekr. J. Gasiuno alga

12 kp. A. Mikalik
12
19
22
26
29
29
32
37
44
45

Sutrauka:

Kuopos prisiuntė per 3 mėn. 
Tuo pačiu sykiu išmokėta

mano. . .
Jono Mari- 
man kam- 
klijuokime,

2.50 
7.00 

18.00 
22.00 
96.50 

106.50 
130.50 

74.50 
20.00 
21.00

2.00 
1.50 

100.00

Lieka

A. Vileniškis mortg. nuoš. 
Geo. Urbono mortg. nuoš.' 
Seimo parengimo pelnas 
A. Vileniškio mortg. nuoš.
A. Martinkienes mortg. depozit. 25.00
A. Ludwigs mortg. nuoš. 62.50
A. Vileniškio mortg. nuoš. 30.00
Farmers Dep. Nat. Bank nuoš. 58.48 
Peoples Pittsb. Trust Co. nuoš. 42.87

birželio 30, 1937
$1,687.56
41,451.99

$43,139.55
941.25

Trečiadienis, Spalių 27,1937

(Apysaka)
Anna Karavajeva

Vosiliaus Katerina buvo 
žo knygyno ant Kapinitj
vės vedėja. Trypdami sušalu
siais vailokais ir pūsdami į 
pirštus, ateidavo vakarais baž
nytinių mokyklų vaikai, retkar
čiais—smulkūs miesto činau- 
ninkai ir visai retai—pagyvenę 
dirbtuvių darbininkai, atkaklūs 
ir be galo reikalaujantieji skai
tymo mėgėjai.

Užpakaliniame kambaryje, 
beržus, 
kuklias 
sūnaus
vyras, 
JI va:

su langais į kapinių 
Vosiliaus Katerina savo 
vestuves padarė, vėliau 
gimimą pažymėjo. Jos 
mokytojas, arba, kaip
dindavo draugai, “gražuolis Va
sia”, juokingas ir linksmas pa
sigėręs, armonika griežė iškil
mingą maršą “sūnaus garbei” 
ir prie to kalbėjo:

Būk bevardžiu darbuotoju— 
inteligentu!

Už kokius penkius metus 
“gražuolis Vasia” mirė nuo 
džiovos, o po jo greitai mirė 
nuo skarlatinos ir sūnus Va
senka. Pirmą laiką Vosiliaus 
Katerina ilgas valandas praleis
davo po šviesiai-žaliais kapinių 
beržais ir beprotingose ašarose 
alsuodavo pavasario lapų, nu
tirpusios žemės ir aksominio 
vėjo kvapus. Bet kiekvieną die
ną reikėjo atidaryti biblioteką 
ir dešimt kartų per dieną ap
galvoti, kaip iš mažų atsargiu 
“iškirpti” kiekvienam lankyto
jui įdomų skaitymą.

Ėjo karas, neturintis berods 
pabaigos, kurį miestely kitaip ir 
nevadino, kaip “prakeiktas vo
kiškas.” Miestelis buvo pilnas 
kareivinėmis ir kareivii] ligoni
nėmis. Visos miestelio bibliote
kos buvo suverstos į vieną. 
Knygos gulėjo šlapiam ir šal
tam skiepe. Vosiliaus Katerina 
pradėjo lankyti “miesto tėvus”, 
prašė, įtikinėjo: “žūsta kultūri
nės vertybės.”

“Miesto tėvai” 
klausė sudžiūvusią
neramiu tamsiai pilky akių 
žvilgsniu ir atsimosuodavo: 
“Nu, žinote, dabar ne kultūra 
-rūpi!” Vosiliaus Katerinai pa
sisekė tik gauti du geležinius 
perkeliamus pečius. Malkų gi 
knygininke be ypatingų ceremo
nijų ėmė iš turtingų jų kaimy
no, pirklio Kuztajevo, atsargų.

Pilietiniam kare, kada dauge
lis “kultūrininkų” pabėgo prie 
“duonos” vietų, Vosiliaus Kate
rina, tolima nuo panašių pa
gundų, užsiėmė neatidėlioja
mais bėgamaisiais reikalais. 
Prie knygyno patikrinimo ji at
rado, kad pas skaitytojus ran
dasi šimtai knygų. Jokie šau
kimai nepadėjo, liuosnorių-ėji- 
kų paimti knygų neatsirado—ir 
Vosiliaus Katerina nuėjo pati. 
Per daugelį mėnesių miestelio 
gyventojai galėjo matyti rytais 
sudžiūvusią apnešiotoj skran
doj maters figūrą, su knygų pa- 
kiukais rankose ir ant pečių/

—Kas tai—senų daiktų rin
kėja, bukinistė (senų knygij su
pirkėja) ?

—Ne, viena keistuolė, knygi
ninke.

Ji įeidavo į namą, nekalbin- 
ga ir neperkalbama. Jeigu knyr 
gos dar neatrastos, ji ateidavo 
antrą ir trečią kartą. Paniurus 
činauninkai dažnai su ja elgda
vos kaip su pavargėle:
--- Eitumėt Sau... Kam rei

kalingos knygos tokiam laike?
—Nespręskit sulyg savęs— 

liaudžiai knygos visad reikalin
gos. Kartais Vosiliaus Katerina 
grįždavo .ypatingai patenkinta, 
su paraudonavusiais skruostais 
nuo šalčio!

—Na, Jono Marija, mes šian-i 
dien Puškiną radom, o poryt, 
man sujįeškos du paskutinius 
Levo Tolstojaus raštų tomus— 
Nekrasovą galima sakyt irgi iš-

geibėjom, dar vieną knygutę 
reikia rasti...

—O savo kada gi gelbėsi?— 
murmėjo Jono Marija sargas, 
rusų-japonų karo kareivio naš
lė, didelė, nejudri boba.—Juk 
pas tave ką tik dvasia laikos— 
visoki reumatizmai, da ir metai 
irgi...

Vosiliaus Katerina šypsoda
vosi, o sargė iki tol murmėjo, 
kol vakare Vosiliaus Katerina 
nesikreipdavo prie jos su naivu 
klausimu:

—Pas jus vakar, kiek atme
nu, pasiliko kiek ruginio kli- 
jaus, Jono Marija?

—Kaip gi nepasiliko, jei nau
ją išviriau, žmonės dabar prieš 
miltus vos nesižegnoja, o šita 
klijų verda, dievuli

—Vakaras ilgas, 
ja, gal sudarytume 
paniją—kartu vėl 
kaip?*

—Gerai jau. . .
Dvi žilos moterys sėdėjo prie 

mirgančios, pačių padarytos 
balanos šviesos ir klijavo kam
pus, perrišimą, išpuolusius la
pus.

192| m. rudenyj vienam iš 
liaudies švietimo komisijos san
dėlių Vosiliaus Katerina pri
puolamai atrado kokią tai kny
gų krūvą.

Greitai miestelyj iš burnos į 
burną perdavinėjo tokią isto
riją: Gubernijos liaudies švieti
mo komisijos vedėjas, po susi
rinkimo išeidamas į kiemą prie 
rogių, pamatė silpną šviesą per 
didelio sandėlio skyles. Neabe
jojant, kad tokiam vėlam laike 
tai gali būti tik vagys, vedėjas 
tyliai priėjo prie sandėlio ir be 
ūžesio atidarė duris, žmogaus 
šešėlis slinko per sienas. Vedė
jas jau norėjo surikti: “ran
kas aukštyn, pasiduokit!”— 
kaip jam pasitikti pasikėlė ma
ža moters figūra senose drapa
nose. Nepraėjo ir dešimts mi- 
nutų, kaip vedėjas sužinojo apie 
daugelį Vosiliaus Katerina at
rastų “turtų.” Ten buvo ir Ho
meras, Dante, Baironas, Volte
ris, Leibnicas, Niutonas, bran
gūs Puškino, Lomonosovo leidi
niai, sąsiuviniai su rusų ir už
sienio klasikų autografais, per
sų, kinų manuskriptai....

’ —Tas viskas turi greičiau 
pakliūti žmonėms! Pagalvokite, 
koks skaitytojas pas mus gims
ta! Jam visą duok, jis nori visą 
žinoti,—su pakilusiu ūpu kalbė
jo Vosiliaus Katerįna.

Bet’ čia ji prisiminė apie ne
pakenčiamą knygyno rūsio an
kštumą ir net persigando: o 
kur gi ji dės šituos turtus?

Bet platus, apdegęs liaudies 
švietimo komisijos vedėjo, Bu
vusio jūrininko, veidas, reiškė 
tokį atydumą, kokį jo niekad 
anksčiau nebuvo mačiusi pas 
senus “miesto tėvus”,—ir kny
gininke įsidrąsino. Ji paprašė, 
kad knygynui duotų tinkamas 
patalpas.

Praslinkus dviem dienom ji 
savo rankose turėjo raštą: kny
gynas gauna puikiausi mieste
lyj namą. Po “subotninko”, tę
siančio keturias dienas, pradė
jo šėpas statyti.

Vosiliaus Katerina, kažkodėl 
prisiminė savo vestuves dvide
šimts penkis metus atgal, dre
bančiu soprano sudainavo: “Aš 
vakare jauna, pokilyj buvau.’*

Knygyną jau pavadino knygų 
rūmais, o jos vedėją—“Rūmų 
senutė”. Tylus miestelis, užsi
metęs sodnuose, savo Rūmais 
pagarsėjo visoj srity j.

Vieną kartą vasaros vakare, į 
Rūmus atėjo jaunas žmogus su 
užrašų knygele. Tonu, neprilei- 

Idžiančiu prieštaravimo, jis pa
reiškė, kad dėka trisdešimt pen
kių Vosiliaus Katerinos darbo 
metų, miestas turi tokį kny
gų fondą, nuolat augantį ir jau
nų kadrų tam darbui.

VALGU GAMI 
NIMAS

Vosiliaus Katerina iš karto 
sumišo, o paskui prakalbėjo:

—Juk nieko nuostabaus ta
me nebuvo... Ir... kam tas 
jums, draugas, visai nesupran
tu !

Ji šitą suprato, kada perskai
tė savo vardą tarp kultūrinio 
fronto darbininkų vardų, gau
nančių Darbo Vėliavos ordenus.

Grįždama iš Maskvos, dide
liam vakare Vosiliaus Katerina 
pirmą kartą gyvenime pasakė 
kalbą, tiesa, labai trumpą, kuri 
užsibaigė žodžiais:

—Mes ilgai dar dirbsime. . .
Vienai minutei ji sustojo, at

simindama, jog jai jau sukako 
šešiasdešimt metų ir kad ji 
jau žilgalvė, bet krūtinėj pas 
ją buvo tiek erdvu ir platu, kad 
ji su didesniu įsitikinimu pa
kartojo :

—Mes dar ilgai dirbsime...
(Iš “Pravdos”)

Vertė L. Liepa.

Minersvillėj sušauktas KP 
simpatikų bei Sunday Wor- 
kerio skaitytojų susirinkimas. 
Gauta 8 nariai į K. P. Potts- 
villej gauta 9 nariai. Kituose 
miestukuose pasekmių dar ne
teko sužinoti. Matomai, mūsų 
armija auga.

Beje, kiek teko sužinoti, per 
d. Bondžinskaitės pasidarbavi
mą šioje apylinkėje — She- 
nandoahryje gauta į KP 3 na
riai, kurie yra rimti ir prityrę 
lietuviai kovotojai. Minersvil
lėj gauta 2 lietuviai, irgi seni 
kovotojai.

Moterų Apš. Kliubo Kor.
H. Arminiene.

Draugė Gaškauskienė 
Sveiksta

Spaliij 24 dieną su draugais 
Meškiais aplankėm senai ser
gančią drg. O. Gaškauskienę, 
huntingtonienę. Radom lovoj, 
bet žymiai pagerėjus. Dakta
ras sakęs, kad už dviejų mene
sių galės pilnai vaikščioti.

Draugė Gaškauskienė yra se
na veikėja ir ne sykį mes “Lai
svėje” esam pasiskaitę josios 
straipsnelių. Ir dabar pirmiau
sia klausia: “Kąip visas vei
kimas? Ar girdėjai drg. Bon
džinskaitės prakalbas?”

Draugė net lovoj gulėdama 
rūpinasi darbininkų judėjimu.

Linkim draugei
sveikti ir vėl stoti į darbininkų 
judėjimą.

Darbuote ALDLD 9-me 
Apskrityje

Apsilankius šioj apylinkėj 
draugei Bondžinskaitei ir pa
dirbėjus keletą ‘ dienų, likosi 
gražios pasekmės. Minersvillėj 
susitvėrė Moterų Apšvietos 
Kliubas iš 9 narių, o laikant 
susirinkimą, 20 d. spalių, pa
sirodė, turime 16 narių. Tas 
parodo, kad moterys supranta 
darbininkų klasės reikalus ir 
stoja į darbininkiškas organi
zacijas.

Aš čionai paminėsiu mūsų 
pirmo susirinkimo eigą. Di
džiuma draugių dalyvavo dis
kusijose. Pakeltas klausimas 
gelbėjimo Ispanijos liaudiečių 
randa didelį mūsų ^draugių 
pritarimą. Nutarėm lavintis, 
kad draugės susineštų tinkamų 
knygų, o išrinktoji apšvietos 
komisija parinks tinkamesnes, 
iš kurių skaitys 'susirinkusiom 
draugėm ir diskusuosim. Po 
diskusijų turėsime arbatos ir, 
katros išgalės, atsineš kokių 
užkandžių. Taipgi, kurios 
draugės sumanys kokius siuvi
nėjimus bei mezgimus ar kepi
mus yra kviečiamos kitas pa
mokyti. »

Išrinkome komisiją suradi
mui veikalo ir aktorių, kad su
kėlus finansų, kurie reikalin
gi visur.

Džiaugiamės, kad keletas 
draugių katalikių prisirašė 
prie mūsų kliubo. Pasirodo, 
Kom. Partijos taktika, ve
danti prie bendro fronto, .vie
nija mus prie kovos už pageri
nimą mūsų vargingo gyveni
mo. '

Ilgai laukta knyga “Virė
ja” jau atspausta. Belieka 
apdaryt ir išsiuntinėt. Vi
sas tas darbas užims apie 
savaitę laiko. Dar turintieji 
gautų prenumeratų prašomi 
jas tuojau prisiųsti, nes ga
tavos knygos kaina bus $1. 
Knyga turi 224 puslapius.

Dabar taip pat laikas pa
galvot apie užsakymus pla
tinimui. ALDLD Centro 
Moterų Komitetas turės po
sėdį šią savaitę ir tikimasi, 
kad sekamame skyriuje jau 
galėsime paskelbt platinto
jams sąlygas.

Šią savaitę gavom seka
mus laiškus:

PITTSBURGH, PA.
Gerb. Draugės:

Prisiunčiu dar vieną pre
numeratą “Virėjai”; tai jau 
bus 17-ta. šešioliką pirmes
nių siųskite mano antrašu.

Draugiškai, J. Miliauskas.
Prisiunčiu dar ’2 prenu

meratas “Virėjai.” Labai 
gaila, kad negalėjau sunau
dot visą knygutę.
Draugiškai, E. K. Sliekienė.

PITTSTON, PA.
Gerbiamos Draugės:

Čia rasite .čekį $3.75. Tai 
už 5 “Virėjos” prenumera
tas. Knygas siųskite visas 
vienu antrašu.
Draugiškai, L. Rauduvienė.

ATHOL, MASS.
Gerbiamos Draugės:

Su šiuo laišku prisiunčiu 
už 5 prenumeratas knygos 
“Virėja” $3.75 ir Stanislo
vas Petronis paaukavo 25c., 
viso—$4. Knygas 1 siųskit 
mano antrašu, aš perduosiu, 
kam priklauso.

Gružių Sviestas
Grušių sviestas yra daro

mas taip, kaip obuolių svies
tas be giros. (Apie obuolių 
sviestą tilpo pereitą trečia
dienį šiame skyriuje.) Gru- 
šios turi būti užtektinai pri
nokusios. Reikia jas nulup
ti, supjaustyti, įdėti į puodą 
pridėjus truputį vandens, ir 
tol virinti, kol pasidarys 
minkštos. Paskui reikia įdė
ti cukraus vieną puoduką 
ant kiekvienos kvortos ir vi
rinti dar nuo pusantros iki 
dviejų valandų. Sviestas ta
da turi būti jau užtektinai 
tirštas. Truputis citrinos 
skystimo, imbiro, cinamono, 
ir kitų kvepiančių žolių turi 
būti gerai įmaišyta, kol dar 
karštas. Paskui supilti į 
karštas bonkas ir vėl virinti 
panašiai, kaip buvo daroma 
su obuolių sviestu.
Persikų.. (Peach) Sviestas
Sudėti persikus į dratinį 

gurbą ir įmerkti į verdantį 
vandenį, kol jų lupynos ne
nusilups. Paskui įmerkti į 
šaltą vandenį, ir lupynos 
lengvai nusilups. Gerai pri
nokusieji ir neturintieji pri
augusių \prie minkštimų 
kaulukų yra geriausi. Su
grubti vaisius ir virti be 
vandens. Ant kiekvienos 
vaisių dalies dėti pusė tiek 
cukraus, išlerigvo virinti, ir 
dažnai maišyti, kol nesutirš- 
tės. Galima kelius čielus per
sikus sykiu su sviestu iš
virti. Karštą sviestą sudėti 
į bonkas ir panašiai daryti, 
kaip su obuolių sviestu.
Persikų (Peach) Sviestas 
Darytas iš Džiovintų ir 

Virintų Persikų
Kada šviežus persikai per-

( brangūs, persikų sviestą 
i galima daryti iš džiovintų ir 
įvirintų persikų. Ant keturių 
, svarų džiovintų persikų dėti 
dvi kvorti virintų. Vande
nyje išmirkyti džiovintus 
persikus ir perkošti viską 
per dratinį sietelį. Įmaišyti 
pustrečio (2V2) svaro cu
kraus ir išlengvo virinti, 
dažnai maišant, per dvi va- 
landi arba kol sutirštės. Su
dėti į bonkas, kol karštas ir 
panašiai daryti, kaip su 
obuolių sviestu.
Persikų (Peach) Sviestas su 

Citrinos Skystimu
Nulupti, išimti kaulukus 

ir supjauštyti 15 svarų per
sikų, sudėti į puodą ir virin-

, ti jų pačių sunkoje. Virinti 
45 minutas ir pridėti 5 sva
rus cukraus. Virinti dar 15

1 minutų, pridėt skystimą vie- 
, |nos citrinos, ir dar apie ko

kią minutą virinti. Virinant piantiejj pipirai ir gvaizdi- 
’ dažnai reikia maišyti* Sūdė- kai turi būti pridėti, kada 
. ti į bonkas, kol karštas ir pa

našiai apsieiti, kaip su obuo- 
, lių sviestu.

Slyvų Sviestas
Nuplauti slyvas, įdėti jas

į puodų su trupučiu vandens 
ir virinti, kol suminkštės. 
Paskui atskirti lupynas ir 
kaulukus, iškošiant per dra- 
tinį sietelį. Tas, kurios turi 
didelius kaulukus, gal būt 
geriau įmerkt į karštų van
denį, kol lupyna sprogsta, 
paskui sudėti į šaltų vandenį 
ir tada lupynos lengvai nu
simauna, slyva persiskiria ir 
kaulukas išsiima.

Jeigu slyvos turi daug 
skystimo, tai reikia perleis
ti per koštuvų, ir paskui vi
rinti, kol sutirštės. Ant kiek
vienos dalięs vaisių reikia 
dėti nuo pusės iki trijų 
ketvirtadalių cukraus, daž
nai maišant, kol sviestas ne
pasidaro tirštas. Jeigu geis
tina turėti sviestų rūgštes
nių, mažiau cukraus galima 
vartoti. Cinamonas, kve-

jau išverda. Slyvų sviestas 
turi būti sudėtas į bonkas 
ar stiklus, ir panašiai daryt, 
kaip su obuolių sviestu, arba 
užpilti karštu vašku.

FLIS.
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Kp.
2
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9
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43
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49

Su draugiška pagarba, 
Geo. A. Bražinskas.

POUGHKEEPSIE, N. Y.
Brangios Draugės:

Čia rasite vieną dolerį, už 
kurį meldžiu man prisiųsti 
knygą “Virėją.” 

Draugiškai, 
Mrs. J. S. Weiner.

Brooklyniečiai J. E. Gu
žas, P. Šolomskas pridavė po 
1 prenumeratą.

Džiaugiamės knyga \ ir _ 
smagu prisimint taip gražią 56 
mūsų darbuotojų kooperaci- 
ją be kurios nebūtume gale- 53 

' 54 

55 
58 
Pav.

jų be kurios nebūtume galė
jusios knygos susilaukt.

“Virėjos” Komisija.

FINANSINĖ ATSKAITA,
1937 

Įplaukos

RugsėjisLiepos Rugpjūtis

35.57 3.97 26.36
24.62 15.95 26.63
83.19 98.47 108.73
11.48 23.32 19.10
5.16 5.04 • 1 ■ ■

12.06 15.51 23.56
17.09 11.88 13.78
36.26 42.03 40.32
—■ «....... 13.86
28.09 27.68 18.59
38.42 64.12

25.85
52.35

13.76 13.27 13.27
, 77.92 113.52 57.84

20.82 14.57 47.27
9.93 16.33 9.29
9.34 33.22 22.22
7.81 — —

10.93 17.69 10.03
25.99 16.58 43.76
76.04 41.92 53.80
18.41 27.05 24.01
34.93 34.09 41.43
12.47 31.73 16.40
25.57 9.24 —
11.93 15.41
33.29 12.94 14.42
21.74 8.99 12.16
15.32 20.56 9.56
17.33 30.81 22.08
8.32 10.27 12.52

48.20 43.41 22.92
30.60 35.91 18.47 1
8.52 7.30 7.63

11.27 12.96 10.34
20.89 ' 12.73 11.67 |
23.83 46.38 30.42
51.04 • 27.62 58.75

24.23 14,40 22.70
76.81 * 26179 33.17
33.85 16.59 45.92
33.81 28.78 65.44
38.30 47.40 73.36

22.09 15.72
9.60 16.57

39.88 42.85 43.05
34.34 7.74 21.56 .

5.64 , 6.60 8.39 1

1196.01 > 1240.05 1259.42

$44,080.80 
J. Gasiunas, 

APLA Centro Sekr.

Visą APLA turtą peržiūrėjom spa
lio 17 ir suradome tiek, kiek viršuj 
pažymėta, šiuomi ir pasirašom:* 

APLA Centro Iždo Globėjai: 
J. Mažeika, 
A. žvirblis, 
J. Norkus.

Mėn.

11.00
X 18.00

68.00 
65.00 
16.00
81.00
16.00
40.00
21.00

180.00
21.50 >

M

Wilkes-Barre, Pa.

San Francisco chiniečiai vaikai nešioja iškabas 
su uižrašais, raginančiais amerikiečius boikotuoti 
Japoniją.

Išmokėjimai Liepos

kp. J. Brudickas
kp. M. Yurgaitienė
kp. J. Žukas
kp. M. Daunienė
kp. A. Pifel
kp. M. Lanasky
V. Petroniutė
kp. P. žagarauskienė 
kp. S. Palietis 
kp. A. Kerchinsky

4 
11 
25 
38 
40 
41 
45 
51 
51 
55 . 
Pav. P- Lengvinas 
11 kp. M. Yurgaitienė 
Seimo aukos

Centro Komiteto algos 

už ^ešis mėnesius: 
Pirm. J- Gataveckas 
Vice-pirm> Stašinskas 
Sekr. J- Gasiunas 
Ižd. J« Yesadavičius 
Iždo glob. J- Mažeika 
Iždo glob. A. žvirblis 
Iždo glob. D. Lekavičius

Spalio 17 d. buvo surengta di
delis, bankietas paminėjimui 
18-kos metų gyvavimo A. K. 
Partijos, žmonių atsilankė geras 
skaičius. Jie girdėjo gerus kal
bėtojus, draugus John Dean ir 
Pat Toohey, kurie puikiausia iš
dėstė Komunistų Partijos nu
veiktus darbus praeityj ir ką 
.veikia dabar.

50.00 | Taipogi buvo pakviesta nema- 
14-°0 žai svečių išsireikšt savo nuomo- 

išlaidos nes apie A. K. Partiją ir josios 
| veiklą tarpe Amerikos darbi- 

27.76 ninku.
10.90 i

178.86 
70.90 

8.50 
14.30 
19.70

$ 
I

Us

I ■

(»

ir

atsako- 
ir sun-

sumeta

$932.42

mėn.

Viso $784.00

Išmokėjimai Rūgs. Mėn.

3 kp. K. Šiurmaitis 10.00

~ ' į . .——..y ■

Spalių 21 d. lankėsi šioje 
apylinkėje Jenny Cooper, Ko
munistų Partijos 3-čio Distrik- 
to narė iš Philadelphijos, ir d. 
Fezner, IWO jaunuolių direk
torius iš N. Y. čion abudu 
draugai darbavosi keletą die
nų gavimui K. P. narių ir 
spaudos vajui. Kuomet dirba
ma, tuomet yra ir pasekmės.

1
4}

A /.

Viso

Išmokėjimai Rugp.
kp. Iz. Delkus
kp. J. Brudickas
kp. A. Malinauskas 
kp. J- Yakštas 
kp. K. Papika 
kp. J. Aikienė 
kp. A. šiurmaitienė 
kp. K. Daniels

3
4

18
20
26
41
48
49 .
Pav. P- Lengviniene
18 kp- St. Ivanauskas, Org.
Centro Sekr. J. Gasiunas

300.00
7.50 

51.50 
69,50 
95.00 
40.00 
18.00 
33.50 
68.00

1.00 
1OO.0O

Reikia pripažint, kad mūsų 
apielinkėj A. K. Partija narių 
skaičiumi auga. Laike šio va
jaus naujų narių jau gauta 50 
įstojusių ir pakol šis vajus pasi
baigs, bus daug daugiau naujų 
narių partijos eilėse.

Laike prakalbų buvo prisimin
ta, kad paremt A. K. Partijų fi
nansiniai. Susirinkusieji labai 
įvertino šį klausimą ir 
apie $50.

Surengt šį bankietą 
mybę buvo pasiėmusios
kiai dirbo šios draugės 
Norbutienė ir Ona Radzevičienė 
su savo jaunuole. Taipogi kita 
jaunuolė lietuvaitė puiriai dar- $

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

OPEN DAY AND NIGHT

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitSs pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor, ‘ Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y<

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namą darbo, kilbasai ir kepta p aršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Brooklyn, “Laisvės” Name417 Lorimer St.

nssisviM

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Naujiena, Kurios Senai Laukiame

$5

$3

$3

$3

San Francisco, CalifRochester, N. Y

I

Elizabeth, N. J

Wilkes Barre, Pa.

---------— i'IMW
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DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaĮstus daug 

prieinamesne kaina, negu Jdtur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininjkas

87fl JOS CAMPAU AVĖ.,- DĘTEIOIT, ^CH.

i®

J < M

Naujosios Anglijos Lietuviai, Pridėkit 
Savo Petį Prie Šio Rato

Tas ratas pagelbės smarkiau 
suktis Amerikos darbininkų ju
dėjimui teisinga linija. Komu
nistų Partija pasibrėžus išleisti 
dar du dienraščius anglų kalboj, 
su naujų metų pradžia. Komu
nistų Partija deda visas galimas 
spėkas, kad prieš galingų Ame
rikos kapitalistinę spauda išleis
ti galingų komunistinę spaudų, 
pavydale trijų “Daily Worke- 
rių”: dabartinis, išeinantis 
New Yorke; antras išeis Chi
cago j ; trečia s—Californijoj. 
Tik tuomet galės tinkamai at
remti kapitalistinės spaudos 
įvairias demagogijas, kas liečia 
darbininkų klasės reikalus, šiuo 
tarpu Mass, valstijos reakcio
nieriai, puldami Komunistų Par
tijų Mass, valstijoj, norėdami 
patijų padaryti nelegale, pada
rė nemažiau $2,000 apsigynimo 
išlaidų, nes komunistų veiklos 
tyrinėjimas šioje valstijoj tęsia
si jau veik ištisas mėnuo ir dar 
nežinia, kada baigsis. Todėl Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 7-to Aps
kričio Konferencija, gerai per
matydama svarbų šio partijos 
finansinio vajaus iš savo iždo 
aukojo $20, ir šaukia visas Nau
josios Anglijos ALDLD kuopas 
kuo smarkiausiai pasidarbuoti, 
kad $300 kvota būtų su pervir- 
šium sukelta. Vajus baigsis lap
kričio 7 d., o iki šiol vos sukelta 
tik pusė kvotos. Jau pirmiau bu
vo paskelbta $74.25c. Dar atėjo 
šios organizacijos ir pavieniai 
draugai su finansine parama 
partijos budavojimui: sena mū
sų judėjimo veikėja ir kovotoja 
už darbo klasės reikalus, 
Paulina Antanuk
ALDLD 8 kp., Cambridge,

Mass.
LDS 20 kp., Bridgewater,

Mass.
ALDLD 71 kp., Bridgewater 

Mass.

Per D. G. Krance surinkta 
aukų nuo ypatų $2.60.

ALDLD 7 apskr. konferenci
joj surinkta aukų $7.87 

Surinktos aukos per drg. Pe
ter Butkevitch, Worcester, pri
imta nuo drg. F. Mozurkos, 
$2.20.

Nuo Laisvės Pašelpinės Drau
gijos, iš Hudson, Mass., per d. 
M. Parednį, $5; nuo ALDLD 
155 kp. (moterų) Worcester, 
$10.

ALDLD 7-to Apskričio, $20.
ALDLD 37 kp., Lawrence, 

Mass. $5; nuo LDS 125 kp., 
Lawr. $5; nuo Lietuvių Komu
nistų F r a k c i j o s, Norwood, 
Mass., $5. Viso sukelta $150.92.

Draugai ir draugės, jūs ma
tote, kiek ir kurių kolonijų or
ganizacijos yra prisidėjusios 
prie šio nepaprastai svarbaus 
darbo, o dar desėtko kolonijų 
mūsų ’ organizacijos nėra nei 
pirštą pajudinusios. Draugai, 
dar nepervėlu, galit ir dabar 
tuojaus stoti į darbą ir savo 
vardą uždėti ant garbingo vei
kėjų ir organizacijų sąrašo.

Draugai ir draugės, petį 
prie rato. Tegul ratas, smar
kiai sukdamos, priduos smar
kios spėkos darbininkų judėji
mui. Tikimos greitai .gauti ne
mažą auką nuo Montellos or
ganizacijų, bet to neužteks. 
Šiam darbui reikia masinės 
paramos, tik tada bus atsiek
tas tikslas. Iš Maine valstijos 
iki šiol nieko negirdėti. Drau
gai, nežiūrint kur kas gyvenat, 
bet turit visi jaustis, kad gyve
nat kapitalistinėj sistemoj, ir 
reikalas verčia bendrai rūpin
tis darbininkų. būvio .pagerini
mu.

Aukas siųskit: J. Grybas, 
25 St. George Ave., Norwood, 
Mass. O čekius išrašykit ant 
drg. S. Penkauskas vardo.

Lauksim greitos paramos, 
kad užbaigti šį finansinį Par
tijas vajų sėkmingai.

Vajaus Sekr. J. Grybas.
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šiuomi kviečiu visus, kuriems 
dailė yra mylima, dėtis prie 
choro.

Choro repeticijos nutarta 
laikyti kas antradienį, 8 vai. 
vakare, L. D. P. Kliube, 408 
Court St. Nepamirškite!

D. K-tis.

no manymu, yra gabi mokyto
ja, nes pradėjo mokinti chorų 
visai nauja metodą, kas dau
geliui mūsų choriečių yra nau- 
janybė.

Dabar yra svarbu pamesti 
pesimizmų, o įgauti savyje 
daugiau pasitikėjimo, kad ga
lima viską padaryti, jeigu tik 
norime.

Būtinai visiems choriečiams 
reikia įgyt daugiau draugiš
kumo ir kalbinti savo drau
gus, pažįstamus, kviečiant 
kiekvienų prisidėt prie choro, 
nes turėdami didelį būrį “L.” 
skaitytojų šiame mieste, tai 
galime padaryti.

Aš manau, kad nereikia nei 
aiškinti, jog Elizabethe choras 
būtinai yra reikalingas. Tai

šilkaitienė, V. Martinas, ir ke
letu knygučių pardavė drauges 
oaklandiškės. Tai jau nebepir- 
mas šiemet pasidarbavimas tam 
svarbiam tikslui.

Spal. 10 d., tuojau po pikni
ko, vakare, pas draugus Karo
sus buvo pare atžymėjimui jų 
dukrelės 16 metų amžiaus su
kaktuvių. Jaunoji Karosiutė, 
Eugenija, pavaišino visus vynu 
ir pyragaičiais ir dar baryšiams 
paaukojo $5 “Vilnies” linoty- 
pui. Ji taip jau pažadėjo orga
nizuoti lietuvius jaunuolius į L 
DS. Tai labai dailus pavyzdys 
kitiems jaunuoliams. Drg. Čap
likas padarė atsišaukimų į sve
čius paremti “Vilnį.” Viso su
rinkta $15.

Spal. 13 d. oaklandiečiai su-' 
rengė d. Pruseikai smagių drau
giškų vakarienę. Ten pat kelio
nės lėšoms į Oregon City suau
kota apie $9.

Spal. 15 d. San Francisco 
moterys surengė labai smagių 
vakarienę d. Pruseikos išleistu
vėms. Įvyko audėjų unijos sa
lėje. Svečių dalyvavo 56 asme
nys. šeimininkės labai skaniai 
prirengė vakarienę ir visi buvo 
labai patenkinti. Pirmininkė d. 
O. Bernotienė peršaukė visų ei
lę vietinių gyventojų ir svečių, 
ragindama pasakyti, kų jie ma
no apie veikimų. Vakarienėj da
lyvavo tik kų iš Chicagos pribu
vusi draugų Zalogų šeima, kuri 
apsistojo pas draugus Bernotus 
ir žada pasilikti čia ilgesniam 
laikui'. Drg. Zalogiutė puikiai 
kalba lietuviškai ir žadėjo prisi
dėti prie veikimo. Taipgi daly
vavo ir visos keturios los apge- 
lietės. D-gė Levanienė ii’ čia 
puikiai pasirodė su dainomis. 
Be to, dar viena moteris buvo 
iš Chicagos, tik nesužinojau jos 
pavardės. Vėliau kalbėjo d. 
Pruseika. Ragino-skaityti “Vil
nį” ir “Laisvę.” Prakalba buvo 
labai patraukianti, nenuobodi. 
Drg. Čaplikas atsišaukė į sve
čius paremti “Vilnį”. Surinkta 
aukų $20.50. Nuo vakarienės 
pelno liko $17.

šis draugo pruseikos marš
rutas padarė gerų įspūdį šitoj 
kolonijoj. Per trylika metų nėra 
buvęs joks kalbėtojas, kuris pa- 
akstintų prie veikimo ir vieny
bės tarpe lietuvių ir tarptautine 
plotme. Jis gavo api 20 “Vil- 

prenumeratorių ir keletu 
“Laisvei.” Po vakarienės ir pro- 

naudaij pramos d. Geo. Aukštis su sa
vo muzika pagrajino šokiams, 
kurie tęsėsi iki 12 v. nakties.

Vakarienės metu aukojo se
kanti draugai ir draugės: “Vil
nies” naudai: K. Mugianiai $5, 
Nepadavęs Pavardės Draugas 
$5, Timinskis $1.50, Zaloga 
$1.25, F. Kingienė $1; po 50c.: 
F. Auškelis, K. Kisielis, Dap
kus, G. Aukštis, G. Bernotas, 
Viena Losangelietė, B. Sutkus, 
V. Sutkienė, A. Khisius, R. Mi- 
čiulienė; J. Šlikaitis 30 c.; M. 
Urbanienė 20.; draugas, kuris 
pavardės nepadavė, 50c., dar 
vienų losangelietė 25c. Viso 
$20.50.

ALDLD 153 Kp. Koresp.

Al. Koropsak, Paterson, N. 
J. — Tamstos korespondenci
jos nesunaudojom, kadangi ji 
angliškai parašyta; neturim 
galimybių angliškas korespon
dencijas išversti j lietuvių kal
bų.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nžra valandų sekmadieniais.

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. an^l Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Visi žinome, jog “Laisves” Koncertas įvyks 14 d. 
lapkričio (Nov.). Bet iki šiol dar nežinojome, kas 
dalyvauja programoje. Rengėjai rūpinosi sudaryti 
gražią programą. Ėmė laiko, bet turime kuom pa
sidžiaugti.

Jau ilgokas laikas kaip “Laisvė” stengiasi turėti 
savo Koncerto programoje garsųjį lietuvių daininin
ką Antaną Banį. Jis dainuoja amerikoniškuose te
atruose, ir kada pasitaikydavo mūsų koncertas, tai 
ponas Banys vis būdavo užimtas. Pagaliaus susilau
kėme progos išgirsti skambų jų lietuvių baritoną 
Antaną Banį. Tą progą turėsime 14 d. lapkričio, 
Labor Lyceum Salėje, “Laisvės” Koncerte.

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.
San Francisco ir Oaklando niai 

ALDLD kuopos bendrai spal. !
10 surengė “Vilnies” i 
pikniką draugų Gegučių Dar-}“ 
že, Oaklande. Piknikas buvo 
labai įdomus, nes jame daly
vavo iš Chicagos svečias, d. 
Pruseika, ir pasakė prakalbą, 
žadindamas visus liet, prie 
vienybės ir veikimo. Pikniku 
daugiausiai rūpinosi dd. oak- 
landiškiai, kaip tai, Mary Ra
di : pagamino skanių lietuviškų 
dešrų, o dd. Čaplikas ir Karosas 
rūpinosi kitomis reikmenimis. 
San Franciscos draugai tik at
vyko patarnauti.

Piknike dalyvavo net iš kitų 
miestų žmonių. Pav., iš Los An
geles keturios veiklios draugės. 
Draugė Ona Levanienė puikiai 
padainavo, o kitos losangelietės 
pasižymėjo šokiais.

Drg. L. Pruseika kalbėjo pa
liesdamas visus svarbiausius 
reikalus pasaulyj. Pikniko daly
viai labai atydžiai klausė ir žin- 
geidavo jo kalba.

Diena buvo labai daili ir šita. 
Smagus būrelis žmonių gražiai 
linksminosi. Nuimta pikniko 
paveikslas. “Vilniai” pelno liko 
$60. Taipgi buvo padaryta lai
mėjimai Ispanijos naudai. Iš to 
susidarė $55 Ispanijos respubli
kos gynėjams. Laimėjimus su
ruošė ALDLD 158 kp. draugės, 
iš kurių pirmoji garbė priklau
so Vajolai Sutkienei, o jai pa
gelbėjo d-gė O. Bernotienė, K.

AČiuojame už Atjautimą Sun-
, kiose Valandose

Laike mano mylimos draugės 
Uršulės, keturių mėnesių sun
kios ligos, daugelis rochesterie- 
čių ir torontiečių ją atlankėte 
ligoninėje, padėdami jai perneš
ti sunkias valandas, raminote 
gėlėmis, kartu suteikdavote ir 
man viltį, o jai mirus, suteikėte 
paskutinį patarnavimą ir gau
siai gėlėmis papuošėte jos kars
tą. Kadangi dėl sunkaus smūgio 
neturiu jėgų kiekvienam atski
rai paačiuoti, tai malonėkite, 
draugai ir draugės, per šį trum
pą rašinėlį nuo manęs priimti 
Širdingą padėką.

Taipgi didelį ačiū ir draugams 
bei draugėms torontiečiams, 
kurie mano mylimos draugės 
karstą papuošėte gėlių vainiku 
ir net aštuoni asmenys atvykote 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.

Rochester iečių ir torontiečių 
draugiškas atsinešimas, laike 
mano gyvenimo didžiausio smū
gio, man palengvino pernešti 
sunkias valandas, tad dar kartą 
priimkite nuo manęs ir dukrelės 
Lilijos širdingą padėką.

Rapolas Braus—Barauskas.
Giminės ar draugai-gės, no

rinti platesnių žinių apie velio
nės mirtį, kreipkitės:

Rapolas Barauskas,
730 Norton St.,

Rochester, N. Y.

Bankiete Buvęs.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
ii ir keletas svetimtaučių 

ičių. šis apvaikščiojimas 
■K- Partijos 18 metų gyvavi- 

io puikiai pavyko.
k Vakarienei ir prakalboms pa

vieni Šoko, kiti šneku-

čiavosi apie partijos reikalus ir 
kitais šių dienų bėgančiais klau
simais.

Kasyklos šiuom laiku z dirba 
kiek geriau ir turinčių darbus 
gyvenimas kiek pagerėjęs, bet 
bedarbių gyvenimas labai blo
gas. žiema čia pat. Bedarbiai da 
daugiau turės vargt, nes visko 
daugiau reikės pirktis, neturint 
iš ko.

Bangiečįai Pradėjo Banguoti
Spalio 11 dienų Bangos Cho

ro sušauktame susirinkime da
lyvavo B. šalinaitė, L. M. S. 
centro sekretorė.

Gaila, kad iš priežasties 
klaidingo garsinimo “L.”, vi
sai mažai bangiečių dalyvavo.

Po gero konstruktyvio pasi
kalbėjimo ir trumpos duotos 
pamokinančios prelekcijos 
dainavime per B. šalinaitę, nu
tarėme atgaivinti Bangos Cho
rų ir pakviesti A. JKlimaitę už 
Bangos Choro mokytojų.

Nežiūrint smarkaus lietaus 
pylimo, 19 dienų spalio, nors 
ir gana vėloku laiku, tapo 
atlaikyta-pirmos choro prakti
kos jau vadovybėje A. Klimai- 
tės.

Šios pirmlos praktikos paro
dė pilnų galimybę ne tik pa
laikyti šių kultūrinę organiza
cijų mūsų kolonijoj, bet išauk
lėti jų į pažibų meniško veiki
mo.

Šis mano pasakymas nėra 
perdėtas, nes A. Klimaitė, ma-

Antanas Banys, baritonas
Kitas puikus talentas, tai Edna Vaivadaite, iš Ro

chester, N. Y., Gedemino Choro mokytoja. Tai si
dabrinis sopranas, pirmu kartu New Yorko apylin
ke ją išgirs “Laisves” Koncerte 14 d., lapkričio (No
vember), Labor Lyceum Salėje, 949 Willoughby Ave.

Koncertas bus įvairus, apart gerų dainininkų tu
rėsime puikią šokikę Carlotta Montez, ispanė profe
sionalė scenos šokikė, karšta gynėja Ispanijos de
mokratijos. Lietuviams ji pasirodys 14 d. lapkričio, 
mūsų dienraščio Koncerte.

Kas būtų be mainierių? Puikiausias mainų apy
linkės dainininkas, Stasys Kuzmickas, dainuos solus 
mūsų koncerte. /Stipriu savo baritonu, kai būbno 
trimitu, jis sukėlė audringų ovacijų šį pavasarį “Lai
svės” bankiete Philadelphijoje,

Gražiai padainuos mūsų mylima dainininkė Aldo
na Klimaitė, kolai’atūro sopranas, tai Brooklyno lak
štutė. "Laike L.D.S. Seimo Detroite, kur dalyvavo ta
lentai iš visos Amerikoj, Klimaitė buvo žvaigždė.

Taipgi dalyvaus programoje ir Aido' Choro garsu
sis Oktetas/pasivadinęs Aidbalsiais, vadovaujamas 
Bronės Šalinaitės. Bus Ukrainų šokikų grupė ir 
gražių smuiko solų. Komisija tariasi dar su keletu 
talentų, apie kuriuos greit išgirsime.

Kaip matote,^turėsime puikų koncertą, gražus rin
kinys talentų, Įvairi programa. Nieko nelaukdami 
įsigykite įžangos bilietus, nes sėdynės rezervuotos. 
Įžanga 50c, 75c ir $1.00. Po koncerto bus šokiai, 
griežiant George Kazakevičiaus orkestrai.

P. Buknys.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pąsikalbčti i ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N, Y

Telefoną* t EVergreen 7-1661
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

—Pamąstykite, kokia baisi padėtis su
sidarytų, jeigu Anglija ir Francija, Vo

kietija ir Italija prigrūstų ginklų Ispani
jon. Tas galėtų atvesti prie visko.

—Taip, bet niekas ir neprašo jūsų, kad 
h visos tos šalys užplukdytų kareiviais ir 

ginklais Ispaniją. Vieno, ko jūsų prašo
ma—tai prisilaikyti tarptautinių teisių, 
vieton to, kad tiksliai jas laužyti. Paim
kime ginklų klausimą: jūs tiktai Ispani
jos valdžiai uždraudėte jų įvežimą, o su
kilėliams vežate. Ar tai tokios tarptauti-. 
nes tiesos? Kodėl neprisilaikoma tiesų?

Konsulas tuojaus permainė kalbos te
mą. Atsisveikinant kietai jis pakratė 

- man ranką, nusišypsojo ir pridėjo:
—Aš labai džiaugiuosi iš pasikalbėji

mo su jumis. Perduokite savo draugams 
ispanams, kad mano sąžinė tyra. Galite 
juos užtikrinti, kad aš. asmeniškai prisi
laikau kiečiausio ir tvirčiausio neutra- 
liškumo. XVII

Minykai pabėgo iš mokyklos, paliko 
kulkasvaidj bažnyčioj, iš kur jie sėjo 
mirtį tarpe darbininkų—priemiesčio gy
ventojų. Klioštoriaus mokykla, Silizejų 
ordeno, yra ant Francisco Rodrigez gat
vės, Cuarto Camindse, šiaur-vakarinėj 
Madrido priemiesčio daly j. Čia nėra dai- 

* lės kūrinių, kurie būtų verti suminėti. 
Keliauninkų rankvedėliuose jūs šios mo
kyklos nerasite, bet ateityj parašytoj is
torijoj šiai mokyklai bus nemažai vietos 
pašvęsta, nes ji buvo viena iš arterijų Is
panijos kovoj už demokratiją. Ji buvo 
paversta į lopšinę, rasodninką, pirmąją 
mokyklą Ispanijos liaudies armijos.
• Komunistų Partijos sudarytas Penk
tas Pulkas iš karto susidėjo iš 200 kovo- 

> tojų, šturmavusių La Montania kareivi
nes, kovojusių ant Guadarrama kalnų 
pirmose dienose fašistų puolimo ant Ma
drido. Vadai dideliu vargu įtikino kovo
tojus apsistoti toje mokykloj ir bent kiek 
ant greitųjų susipažinti su karo reika
lais, karo technika ir mokslu.

Tose dienose buvo skaitoma ilgu laiku, 
jeigu liaudies milicininkas lavinosi kari
nio žinojimo 20 valandų. Laike vieno iš 
pirmųjų mūšių ant Sierra Guadarrama 
kalnų liaudiečiams prisėjo leisti darban 
ispaniškas sudėtingas rankines granatas. 
Jeigu su jomis nevykusiai apseisi, tai jos 
trūksta metiko rankose ir jį sudrasko į 
šmotelius. Visą “išsilavinimą” liaudiečiai 
atliko šarvuotame traukinyj, kol juos at
vežė į frontą. Kelionė viso užėmė tik 40 
minučių laiko.

Du šimtai kovotojų iš kareivinių, esan
čių darbininkų kvartaluose Cuarto Ga
mines, per aštuonias dienas lavinosi ka
rinio žinojimo ir po to jie sudarė nugar
kaulį pirmųjų “Plieno Batalionų”.

Grupės kovotojų pasižadėjo viena ki
tai, kad jie nesitrauks prie jokių sąlygų, 
nekitaip, kaip tik pagal komandierių įsa
kymą. Jie davė pažadą, kad kiekvienas 
iš jų nušaus tą draugą, kuris sulaužys šį 
pažadą.

Ir kovotojai iš “Plieno Batalionų” nie
kados nesitraukė. Iš pirmųjų 400 išvyku
sių į pozicijas, pasiliko gyvais tik 80, ir 
tai didžiuma iš jų buvo pavojingai su
žeisti.

Šie pirmieji batalionai apjungė apjin- 
kui save kitas milicijos grupes. Skaičius 
“Plieno Batalionų” kelis kartus paaugo. 
Pabaigoje rugpjūčio Penktasis Pulkas 
pasiuntė į frontą jau nemažiau 16,000 
kovotojų. Žmonės, įvairaus ūgio ir am
žiaus, iš įvairių sluogsnių, veik iš pusės 
Ispanijos teritorijos, stovėjo ilgose eilė
se, povaliai praeinančiose pro priėmimo 
komisiją. Jie įdavė komisijai savo unijų 
knygeles. Komisija atydžiai jas., patikri
no, norint įsitikinti tame, kad tas asmuo 
yra tikrai unijos narys. Paskui jie išsi
rengė iki nuogumo ir daktarai patikrin
davo jų sveikatą, tinkamumą karo tar
nybai.

Po to kovotojai priėmė prisieką. štai

“Aš, sūnus liaudies, pilietis Ispanijos 
Respublikos, liuosa valia stoju į liaudies 
milicijos eiles. Aš pasižadu Ispanijos 
liaudžiai* ir respublikos valdžiai, išrinktai 
laike Liaudies Fronto rinkimų, kad gin
siu demokratines laisves, reikalus taikos 
ir progreso ir garbingai nešiu vardą 
liaudies milicijos kovotojo.

“Aš pasižadu mokintis karo žinojimo 
ir nuoširdžiai saugoti nuo sugedimo ir 
sunaikinimo ginklus ir karo reikmenis, 
priklausančius liaudžiai ir man įteiktus. 
Pasižadu, kad patsai prisilaikysiu 
griežčiausios disciplinos ir žiūrėsiu toj 
kad ir kiti jos prisilaikytų, pildydami vi
sus komandierių įsakymus.

“Pasižadu nedaryti jokių žeminančių 
miliciją žygių ir nuo to sulaikyti ir ki
tus. Dėsiu visas pastangas, tam, kad 
tinkamai elgtis visuose atsitikimuose, tu
rėdamas mintyje aukštus idealus demo
kratinės respublikos.

“Pasižadu stoti apgynimui demokrati
nės Ispanijos respublikos pagal pirmą 
valdžios pareikalavimą, atiduoti savo- 
jėgas ir gyvastį tarnaudamas respubli
kos tvarkai ir liaudžiai.

“Jeigu aš neišpildysiu šio savo paža
do ir garbingai priimtos prisiekos, tai lai 
kris ant manęs draugų paniekinimas ir 
lai mane nubaus šiurkšti įstatymų ran
ka.”

Pirmus žodžius, kuriuos aš išgirdau, 
įėjęs į to garbingo pulko kareivines, Tai 
buvo rūstus šauksmas vieno jaunuolio, 
stovinčio ant pleciaus prieš.kareivius.

—Seržante,—jis šaukė,—eik čionai ir 
mokink mane! Čia mus niekas nemoki
na! '

Aš pirmu kartu išgirdau ir pamačiau, 
kaip patsai kareivis reikalauja, kad jį 
mokintų. Seržantas priėjo prie jo, pasi
kalbėjo su juo, paaiškino jam, kad per
traukos yra neišvengiamos, nes koman
dierių neužtenka ir negalima visus be 
pertraukų mokinti.

Būdamas vaiku aš mačiau Northcum- 
be.rlandę mainierius, stojusius į Pirmą 
Armiją generolo Kitchenerio ir besimoki
nančius karo žinojimo netoli nuo Bergem- 
steto. Jie rankose turėjo pagalius, pana
šius į šautuvus. Ant Francisco gatvės aš 
mačiau liaudiečius milicininkus, kaip jie 
savo rankomis lupo lentas i| tvorų ir pli
komis rankomis bandė suskaldyti į tokius 
pagalius, kurie savo ilgiu ir sunkumu 
nors kiek būtų panašūs į šautuvus, kad 
jų pagelba įgavus karinį žinojimą.

Kiekvieną rytą, kada saulės spinduliai 
metė ilgus šešėlius prie kareivinių, tai 
moterys iš Cuarto Caminos išsieiliuodavo 
į ilgą eilę prie krautuvės kitoj pusėj aikš
tės, o milicininkai iš mūsų būrio, kurie 
tik kelios dienos atgal įsirašė į miliciją, 
apsupę lanku kelis karo specialistus—ofi- 
cierius ir seržantus klausinėjo:

—Ką gi, ar šiandien mes jau gausime 
šautuvus?

—Gal būt šiandien vakare, o gal rytoj, 
—buvo jiems atsakymas.

Ir tuom laiku, kada ponai Londone ir 
Paryžiuje tvirtino, kad “nesikišimas į 
Ispanijos reikalus, tai yra tas, ko Ispani
jos liaudis nori,”—mes su pagaliais, vie
ton šautuvų, lavinomės karo žinojimo, 
kad apgynus Ispaniją nuo fašistų.

Mūsų tarpe buvo aukštas valstietis iš 
Albaceta provincijos su gražiu balsu., 
Kartą, kada jau mes gal dvidešimtu kar
tu susirinkome prie arsenalo, kad gauti 
ginklus,įgavome iš medžio padarytus šau
tuvus. Jaunuolis nutvėrė vieną manyda
mas, kad galų gale jau gauna tikrą šau
tuvą, bet greitai persitikrino, kad tai tik 
šautuvo pavydalas. Jis to negalėjo per
gyventi.

Aš ir dabar matau jį prieš savo akis: jo 
rankos su medinirk^awutuvu aukštai iškilo 
virš galvos. Gailios ašaros ritosi'per vei
dą. Jis skaudžiai šaukė:

—Aš noihu kovoti, aš noriu kovoti, aš 
noriu kovoti už savo tėvynę, o jūs man į 
raukas duodate pagalį!—-Jis povaliai su
dribo ir dar garsiau sušuko:—Kodėl?... 
Kodėl?.... Kodėl? ...

Aš, kaipo anglas, nenorėjau tuo mo
mentu jam aiškinti, kad kaip tik tuo pat 
laiku Anglijoje kapitalistų spauda aiški
no, kad “nesikišimas į Ispanijos reikalus 
teikia pageidaujamus rezultatus.”

Nustoję nemažai dienų dėl tų, kurie 
sulaikė demokratinei Ispanijai ginklus _ 
iš užsienio, mes išvykome į frontą. Mano 
būryj, apart manęs ir seržanto, dar buvo 
18 vyrų: šeši valstiečiai iš rajono į pietus 
nuo Madrido, jaunas miškų darbininkas 
iš Ciudad Real (jo tėvą fašistai užmušė 
1935 metais), du raštininkai iš Toledo, 
vienas vežėjas, barzdaskutis iš Madrido, 
kašių pynėjas iš Talaveros; batsiuvis, ku
ris penkias savaites ėjo, kad įstojus į 
liaudies miliciją ir 16 metų jaunuolis iš 
Vatencijos. (Bus daugiau)

DKISVI

Gardner, Mass
Spalio 17 d. mire Nellie Iva- 

naitienė, “Laisvės” skaitytojo 
dr. J. IvanaiČio žmona, vos 
sulaukus 50 metų. Palaidota 
spalio 20 d.

Draugė Ivanaitienė per ke
turis metus turėjo aukštą 
kraujo spaudimą, bet šiaip 
jautėsi gerai. Spalio 17 gavo 
“shock”, suparalyžavo kairią 
pusę, už 5-kių valandų mirė.

Velionė Nellie Amerikon at
važiavo būdama 11 metų. 
Šioj šalyj išgyveno 39 metus.

Nuliūdime paliko savo gyve
nimo draugą Juozą ir 2 sūnus, 
Antaną, 29 m., ir Joną, 24 m.

Atsinaujindami “Laisvę” 
aukojo po 50c įsigijimui nau
jos raidžių rinkimo mašinos, 
A. Šlekys ir S. Rasimkus.

Drg. Alex Glebavičius, taksi 
operųotojas, persikėlė naujon 
vieton. Jo stotis dabar yra ant 
Pleasant St., priešais naują 
paštą. S. V. Ramutis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHENANDOAH, PA.

ALDLD 17 kp. rengia didelį balių, 
kuris įvyks 30 d. spalių-Oct., 7:30 
vai. vak., Najaus Svet., Main ir Po
plar Sts. Tad vietos ir apylinkės 
draugai ir drauges yra kviečiami at
silankyti. Paremsite darbininkų or
ganizacijų ir linksmai laikų pralei
site. Bus puiki orkestrą šokiams. 
Įžanga 15c asmeniui.

Lietuvių Motenj Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks 29 d. spalių, virš 
minėtoj svet., 7 vai. vak. Visos, ku
rios yra prisirašiusios prie Kliubo, 
malonėkite ateiti į šį susirinkimą ir 
atsiveskite savo drauges, nes turėsi
me svarbių reikalų apkalbčt. —• Kom.

(253-255)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 4 d. lapkričio, 8 vai. v., 
920 E. 79th St. Visi dalyvaukite, nes 
bus Centro Valdybos balsavimas. Tą 
patį vakarą įvyks ir TDA kp. susi
rinkimas, turėsime daug svarbių da
lykų aptarti. (253-254)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. spalių, 7:30 vai. vak. Jurginčj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų, ir 
užsimokėkite metines duokles. Lau
kiame naujos knygos, o duokles yra 
užsimokėję tik gera pusė narių. — 
Sekr. (253-255)

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 28 d. ketvirtadienį, pripuo

la reguliaris Veikiančio Komiteto 
mėnesinis susirinkimas. Visi Komite
to Delegatai ir organizacijų nariai 
dalyvaukite susirinkime. Daug tari
mų padaryta iš pereito susirinkimo. 
Susirinkimas įvyks 8 vai. vak., 735 
Fairmount Ave. — Valdyba.

(253-254)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras, turėtame susirinki

me nutarė kviesti visus: “Laisvės” 
skaitytojus, ALDLD ir LDS narius į 
susirinkimą, kuris įvyks trečiadienį, 
27 d. spalių, Laisvės Choro Svet., 57 
Park St. Visi lietuviai daybininkai, 
kuriem rūpi mūsų Choro likimas tu
rėtų atsiląnkyti į šį susirinkimą. — 
Laisves Choras.

BAYONNE, N. J.
Lietuvių susirinkimas ir prakalbos, 

kurias ruošia lietuviai komunistai, 
įvyks 29 d. spalių-Oct. Liet. Am. 
Ūkėsų Kliubo Svet., 542 Broadway, 
pradžia 7:30 vąl. vak. Įžanga veltui. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaite iš Broo
klyn©, kuri nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos. Ji pasakys daug įdo
mių dalykų. Prašome visus skaitlin
gai dalyvauti. (253-255)

BAYONNE, N. J.
Bayonnčs lietuviai išgirskite darbi

ninkų kandidatus kalbant spalių 28 
d., ketvirtadienio vakare, 8 vai. L. A. 
U. Kliubo salėje, 542 Broadway, ant 
antrų lubų. Rengia Darbininkų Or
ganizacijos. Taipgi bus užkandžių ir 
gėrimų. Kviečia visus Rengėjai.

(253-254)

Puslapis Penktas

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korp. susirinki

mas įvyks spalių 31 d. 2 vai. po pie
tų. 40 Ferry St. Visi nariai malonė
kite susirinkti, nes yra daug svarbių 
dalyki} aptarti. — Sekr. J. Staske- 1 
vičius. (253-255)

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui 

Bet balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną. 

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Varpo Keptuve
. ........................... ■—■■■■■ ■ II I.........  I I

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- . 
kalui esant ir į 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- ’ 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6181

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*Z Triangle 8-3621 

Brooklyn, N, Y.
—J-----—i—

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą z 
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS) 

. LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Carbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą.- 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius. 
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Tarkway 
WOODHAVEN, L. I., N. Y.'

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor- / 
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te JBrooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hęvrea eleveiterio stoties. ' Tel, Evergreen 7-8886

--------------------------------------------:------------------ . ■■ ■ .r

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėk§ų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly- 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Valgykite Medų
‘‘Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum

> palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į ‘‘Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

/

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų * 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

MT VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNCS 
Ligos? NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos*.INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumų, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
i 110 E. 16 St. Tar» Union s*ir Pl- New York

- 'Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekniadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M, ‘
i___  » .1 — —............... ■ . i • - ...... .. ■ 1,1 1" f
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Heilų muikului gelia? 
Pet ya ii tampytai ? 

Suteik, malonų palengvinimą 
keli vykrų, ii trynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodama, po 35c. ir 70c. 

visom - vaistinėse.

GARSI N KITES SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Vv O H l O f A M o.U $

LINIMENTPRANEŠIMAS
Moterys:

Rūpestis jums nepagelbės, bet vien 
tik “Drugol” delei menstruališkų 
skausmų. Gaukite veltui knygutę pas 
Louis A. Goodman, vaistininką, 580 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Evergreen 7-5878.

SUSIRINKIMAI
Brooklyno Darbininkiškų Organi

zacijų Sąryšio mėnesinis susirinki
mas įvyks šį ketvirtadienį, spalio 28 
d., “Laisvės” patalpoje, 8-tą vai. va
karo. Visi atstovai malonėkite pribūt, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarti. Vienas iš skubiausių, tai “Atei
ties Žiedo” vaikų mokyklėlės klausi
mas. — P. Semėnienė, Prot. Rašt.

(253-254)

Jei Pasiskubinsit— 
, Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų *
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji "pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111.40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Trečiadienis, Spalių 27,1937
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PAI N-EXPELLER

Gražios Jauno Demokratijos 
Gynėjo Antano Litvino 

Išleistuvės
Lietuvių Lincolno Brigados 

draugų pastangomis, padedant 
ALDLD Moterų 81-mai kuo
pai, spalių 25 surengta vaka
rėlis pagerbimui tik ką sugrį
žusio iš Ispanijos karo fronto 
lietuvio jaunuolio Antano Lit
vino. Tai 
leistuvės, 
rytojaus,' 
Chicagon.

buvo taip pat ir iš
neš d. Litvinas ant 
spalių 26, išvyko

Atminčiai, draugui Litvinui 
įteikta fontaninė plunksna su 
užrašu: “Nuo Brooklyno
Draugų.” Paėmęs plunksną, d. 
Litvinas, padėkavojęs, pasakė: 
“Tai reiškia, turėsiu rašyt.”

Vakarą pagražino mūsų 
jaunos dainininkės Lilija Ka
valiauskaitė ir Aldona Kli- 
maitė, gražiai sudainuodamos 
po keletą dainų. Lilijai akom
panavo Albina Depsiūtė, o Al
donai — Aldona Žilinskaitė.

Baigiantis programai, d. Bim
ba atsišaukė į dalyvius paauko
ti sulyg išgalę lėšoms, kurias 
padengus, likusieji pinigai bus 
įteikti d. Litvinui, kaipo para
ma iš naujo įsikūrimui per
trauktame gyvenime. Surinkta 
$43.90. Aukotojų vardai tilps 
vėliau.

Rep.

Už Ką Balsuosite New Yorko 
Miesto Rinkimuose Šio 

Lapkričio 2-rą?
Iki rinkimų beliko tik viena 

savaitė ir dabar laikas pasvars-

Didelis Entuziazmas Pas Lietuvių Liaudies Teatro Aktorius, 
Kurie Loš Komediją “Išdykus Pati” Ateinantį Sekmadienį, 
31 d. Spalių (Oct.), Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyne

Pereitą sekmadienį minėti 
artistai-aktoriai turėjo savo 
generalę ir paskutinę prakti
ką “Išdykusi Pati.” Iš šalies 
žiūrint atrodo, kad lošimas bus 
vienas iš pasekmingiausių, nes 
aktorių prisirengimas yra šim
taprocentinis. Didžiausias en
tuziazmas ir visa" jųjų energi
ja ant aukščiausio laipsnio. 
Svečiai, kurie dalyvavo prak
tikose, sako, kad mes niekuo
met nesitikėjome, kad drg. J. 
Juška, autorius šios komedi
jos, turėtų tiek daug sugabu- 
mų ir energijos, kad galėtų 
duoti visiškai naują, originalį 
veikalą. Lietuvių Liaudies Te
atras davė daug įvairių loši
mų, bet šis, tai naujanybė 
Brooklyno lietuviams.

Artistų sąstatas yra surink
tas pagal visas jų kvalifikaci
jas. Paminėsiu tiktai keletą iš 
jųjų. Aldona Šertvietytė, am
žiuje visai jauna mergina, bet 
savo gabumais yra sena aktor-

tyt ir pasirinkt, už ką atiduosi-' ^a- Maloni šypsą, mokėjimas
me savo balsus, šie rinkimai la
bai svarbūs. Jų išdavos palies 
kiekvieną New Yorko Miesto gy
ventoją. Dar daugiau — jos at
silieps į visos šalies gyvenimą 
ir pasieks net užrubežius. Tad 
savaim aišku, dėlko visam pa
saulyje, kaip pažangiosios spė
kos, taip reakcinės, su didžiau
siu susidomėjimu seka rinkimų 
kampanijos eigą.

Šiuose rinkimuose eina aiški 
kova tarp dviejų spėkų—pro-

„ ANTANAS LITVINAS 
kareivio uniformoj

Brooklyniečių atsiliepimas 
buvo gražus, susirinko dau
giau, negu esamose sąlygose 
galėjome tikėtis. Mat, pasta
rosiomis keliomis dienomis kas j greso ir reakcijos. Ton kovon,

atvaizdinti tam tikrą momen
tą, bet į sekundą laiko, ji tą 
šypsą moka paversti į tragiš
ką momentą. Publika žiūri į 
ją ir negali atsigėrėti. Drg. F. 
Lepinskas, tai vienas iš 
džiausiu romansininkų ant es
trados. Kuomet jis vaidino 
veikale “Dvaro Bernas” su A. 
šertvietyte, publikoje 'sukėlė 
didžiausį entuziazmą.

P. Petrauskas, vienas iš ve
teranų aktorių Brooklyno apy
linkėje. Veronika Pranaitienė, 
atsižymėjusi aktorka. Vieną

di-

sykį ji vaidino dvarininko po
nios rolę. Paklausus jos—ar 
Veronika nesi kokio buržujaus 
duktė, kad moki nuduoti, — 
nusijuokė ir sako, kad ne. Ji 
vaidins išdykusios pačios rolę 
arba, kaip kiti sako, laidokės 
moteriškės arba ištvirkusios 
“leidės” rolę.

N. Pakalniškis, amžiuje 
jaunas, bet scenoje pakilęs 
aukštumoje. Jo nepaprastas 
gyvumas, publikoje visuomet 
gauna širdingiausį prijautimą.

Dėlei stokos vietos negali
ma visų aktorių suminėti, bet 
vienas yra naujas artistas, bū
tent P. Grabauskas iš Shenan
doah, Pa. Tai pagarsėjusio 
Mainierių Kvarteto daininin
kas, aktorius, veikėjas, kuris 
visose mainosė Pennsylvanijoj 
yra žinomas. Jis los šiam’e vei
kale.

Naujo lošimo Brooklyne pa
matyt bus daug visokio naujo 
svieto: biznierių, profesionalų, 
darbininkų.

Šio veikalo artistai yra už
kviesti vaidinti į daug didžių
jų kolonijų, taip, kad iki nau
jų metų jie vaidins kožną sek
madienį.

Įžanga 50c, 75c ir $1. Tik
tai šokiams 35c. Johnny Ne
vins Orkestrą. E. Bensonas.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
garsinta vakarienė dėl sausio (Jan.) 
29, 1938, būna atkelta į šeštadienio, 
Vasario (Feb.) 5, 1938. Todėl pra
šome tų dieną, vasario 5, įsitėmyti ir 
nieko nerengti. LAPK. Kom.

(253-204)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

nuo
OF1SO VALANDOS

1-8 dieną ir nuo T—8 vakare 
NEDALIOMIS

Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.
L

VISI EIS Į

Halloween Eve Frolic
ELI DANTZIG 

HOTEL ST. GEORGE ORKESTRĄ 
DAINUOS ROY GOBY 

Radio Dramatiškas Baritonas

Šokite su Daily Workerio štabu:

MIKE GOLD-HARRISON GEORGE-GANNES
BUS PENKTADIENĮ, SPALIO 29 OCTOBER

WEBSTER HALL
11 th St. & 4th Ave. New York City

Įžanga iš anksto 49 centai. Tikietus galima gaut 
Workers Book Shop, 50 E. 13th St., New York 

REX INGRAM DEEP RIVER BOYS
Rengia Daily Workerio Budavotojų Komitetas iš 300

vakarą turėjome eilę parengi
mų ir susirinkimų, žmonės pa
vargę. Bet entuziazmas ir no
ras pagerbt tokį brangų sve
čią nugalėjo nuovargį ir “Lai
svės” svetainė prisirinko pilno
ka Lincolno Brigados rėmėjų.

Svečiams susėdus prie stalų, 
jauna vakaro pirmininkė An
na Vagnis pakvietė išsireikšti 
A. Kairytę, R. Mizarą, J. Or- 
marią, K. Petrikienę, M. Simo- 
navičių, J. Vaiginį, P. Kapic- 
ką, H. Jeskevičiutę, A. Bimbą. 
Kalbose visi išreiškė džiaugs
mą dtaugo laimingu sugrįžimu 
po tokios sunkios ir rizikin
gos pareigos, kokia yra gyni
mas demokratijos nuo fašiz
mo atvirame karo fronte. Kaip 
visų kalbėtojų kąlbose, taip 
klausytojų veiduose galėjai 
matyti pasididžiavimą, kad 
mūsų judėjimas turi tokių pra
kilnių jaunuolių.

Antanas Litvinas, kaip nu
rodė d. Bimba ir kiti, yra vie
nas iš nedaugelio kovotojų, 
kuris su pasiaukojimu kovojo 
ne tik karo fronte, bet ir mū
šių pertraukose, būdamas li
goninėj, kęsdamas skausmus, 
neužmiršo dirbti judėjimui. 
Jis gausiai rašė “Laisvei” ir 
“Vilniai,” duodamas pirma- 
rankias žinids iš Ispanijos ir 
karfu akstindamas likusius 
namie budavoti judėjimą, kad 
apsaugot Ameriką nuo fašiz
mo. Jis taip pat neužmiršo, 
kad jis yra lietuvis kovotojas. 
Liekamais nuo mūšių protar
piais jis teiravosi lietuvių, 
siuntinėjo jiem laikraščius, 
lankė ligoninėj, organizavo 
juoš į lietuvių grupę.

Paskiausiu iššauktas patsai 
garbės svečias Antanas Litvi
nas. Susijaudinęs, jis kalbėjo 
neilgai, kviesdamas tęsti Ispa
nijos liaudiečių rėmimą ir or
ganizuotis namie. Jis sakėsi

kaip niekada pirmiau, įsitraukė 
plačios masės darbo žmonių ir 
pažangioji visuomenė iš vienos, 
ir stambusis kapitalizmas, jo 
bernai ir5 atsilikęs elementas 
darbo žmonių eilėse iš kitos pu
sės. Štai kas yra priežastimi 
susidomėjimo.

Lietuviai darbininkai ir visi 
pažangūs žmonės taipgi seką 
rinkimų eigą. “Laisvė” visoje 
šioje kampanijoje stengėsi 
duoti faktų apie kiekvieną 
kandidatų, kaip komunistų 
darbiečių, taip buržuazinių.

Per paskutinę savaitę “Lais
vėj” bus dar plačiau paduodama 
sutraukos žinių apie įvairius 
kandidatus, kad skaitytojai bū
tų ne tik patys informuoti, bet 
galėtų pagelbėti ir neskaitan- 
tiem darbininkų spaudos išsiaiš
kint įvairias problemas apie 
kandidatus ir naują rinkimų 
sistemą—proporcionalę atstovy
bę.

pa- 
iš 
ir

Mergaitė Gynė Motiną,

Gladys Breitfeller, 15 metų, 
prisipažino peiliu mirtinai per
dūrus tėvą, kada jisai užpuo
lęs mušt motiną, šaukdamas: 
“Užmušiu!” Ji pati skubiai 
pašaukė ir policija, įganyda
ma išgelbėt sužeistą tėvą, bet 
pribuvus ligonvežimiui tėvas 
buvo jau miręs.

Charles Breitfeller, Įcaip 
liudijo jo mbtina, buvęs labai 
geras žmogus, kuomet blai
vas, bet girtu grįžęs taip žiau
riai ją Užpuolęs, kad mergai
tė pamanius, jog jis tikrai mo
tiną užmuš ir bandydama ją 
gint papildė žudystę.

Tai apgailėtina pasėka gir
tybės.

g per laikus turėjęs darbininkų 
judėjimui’ir demokratijai sim
patijų, ką jis geriausia įrodė 
vykimu Ispanijon. Bet politi
niai jam ne viskas buvę aišku. 
Tačiau kovos Ispanijoj, sako 
d. Litvinas, mane įtikino, kad 
tik Komunistų Partija veda 
mases tikruoju keliu už apgy
nimą demokratijos ir geresnį 
gyvenimą. Ir jisai pažadėjo, 
kad pirmuoju jo organizaci
niu, žingsniu sugrįžus Chica
gon bus įstojimas Komunistų 

arti j on. Publika entuziastiš- 
ai pasveikino Šį jo pareiški

mą, j

Staten Island Pasisakė 
Už LaGuardią

Staten Islande laikraštis 
Daily News pravedė ‘'šiaudi
nį* balsavimą, kuriame atsi
klausta gyventojų nuomonės 
apie kandidatus į New Yorko 
Miesto majorus. Siųsta agentai 
po stubas ir apklausta telefo
nais. Majoras ga^vęs 2 balsu 
prieš Mahoney 1-ną balsą; vi
so — 23 nuošimčiais daugiau 
negu 1933 rinkimuose. Sulyg 
to apskaičiuojama, kad jei 
tiek pat piliečių balsuos šiuo
se rinkimuose, kaip anuose, ta? 
LaGuardia gausiąs 41,392 bal-( 
sus, o Mahoney — 20,295.

Lietuvių Komunistų Frakcijos 
Veikimas

Pasikalbėjus su frakcijos 
valdybos nariais, sužinojau, 
kad rengiasi prie didelės va
karienės 16 d. sausio (Jan.), 
1938. Įvyks Lietuvių Piliečių 
Kliube. Esančios paimtos abi 
svetainės. Tai būsianti vaka
rienė su' muzikale programa, 
kalbomis ir orkestrą šokiams.

Tolimesniame veikime Lie
tuvių Komunistų Frakcija tu
rėtų glaudžiai kooperuoti Su 
čia gyvuojančiu Draugijų Są
ryšiu. Reiktų steigti mokyklą 
lavinimosi politiniai, ir rašy
bos. Brooklynietis.

Įsakė Tirti Jūreivio Mirties

Miesto medikalis egzaminie- 
rius Gonzales įsakė tirt jūri
ninko Adam F. Bazman’o la
voną, rastą pereitą trečiadienį 
East Upėj prie South ir Fulton 
Sts., N. Y. Tą padarė parei
kalavus National Maritime 
Unijai, CIO, kuri sako, kad 
Bazmanas galėjęs būt pirma 
užmuštas, paskui įmestas 
upėn.

“Nepaisyk Ašarų”
Perspėdamas “džiurimanus,” 

kuriais dabar yra ir moterys, 
distrikto prokuroro padėjėjas 
J. F. McGowan pasakė: “New. 
York as yra valstija, kur mote
rys negali žudyt vyrus, pa
verki ir išsisukt.” Gi kaltina
mosios Mrs. Dann gynėjai sa
ko, kad ji nušovus Hans Dann, 
“nelegalį” vyrą, gindama nuo 
jo savo 'gyvastį.

Džiaugsmas ir išgąstis už
mušė 70 metų senutę Rose 
Schechter. Pirmu kartu jai šir
dį suėmė susitikus stotyje iš 
Meksikos grįžusį sūnų, bet tas 
praėjo. Grįžtant iš stoties, jų 
automobilius užgavo vaiką ir 
sujaudinta senutė mirė.

Nauja S VIEŽI A gaida Sename Kvartete
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CJGAKETTES

V/f TREASURE Of THEM AU

VISOS KITOS vadovaujančių cigaretų rūšys gieda pagyrų 
giesmę apie savo puikius tabakus. Tą patį daro ir Old Gold! 
Neauga geresni tabakai už tuos, koki naudojami Old Gold’uose. 

Bet čia tik vienas punktas Old Gold’s dainoje.
Old Gold teikia jums ekstra patarnavimą ..... svarbiausia jums 

šį Rudenį ir Žiemą ... Kada garo šiluma išdžiovina atmosferą ir 
gręsia šalčiai ir gerklęs varginimai.

Nuvėsęs tabakas yra aštrus ir erzinantis. Todėl Old Gold 
uždeda ekstra Cellophane užvalkalą ant kiekvieno pakelio. Tas 
dubeltas apvilkimas dubeltai apsaugoja Old Golds šviežumą. Jis 
saugoją juos nuo nuvėsimo ir išdžiūvimo. Nei garo šiluma, nei 
sausas žiemos oras negali pereiti kiaurai per tą dubeltavą Cello- 
phane’o šarvą.

Tie puikiausi, šviežiausi Old Golds kerta naują gaidą . > < 
Malonią jūsų skoniui muziką!

Hlauklnh 
Užvalkalas II 

"Cellophane" 
Atsidaro II
APAČIOS ,

Copn, 1987, by P. LorilUM Ofc, Ine-

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00 PIRMĄ PRIZĄ OLD GOLD'S 
naujame $250.000.00 Piešiniu Kontute. Gaukite {stojimo blank; ir vilu, detaliikumu, bile cigaretę krautuvėje

Nalaimėj Susirado Tėvas
i s D. Haintjes, kuriai vedęs 

meilužis Sealey išrėžė ant 
šlaunų savo vardo raides, su<- 
sirado tėvą, kurio ji nežinojo 
per 9 metus. Tėvas apie ją su
žinojęs iŠ laikraščių ir atsiė
męs, žadėdamas duot namus.

Tuo tarpu sugrįžo iš vaka- 
cijos ir Mrs. Sealey su vaikais. 
Moteriškė labai nustebinta ir 

, nusiminusi dėl vyro tokids 
^“karštos meilės.




